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51601724 : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
คําสําคัญ : ความเปนพลเมืองดี/นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3/ความเช่ือม่ันในตนเอง/การอบรม 
                 เล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 
  ปภัสสร    ไพบูลยฐิติพรชัย  : การศึกษาความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียน 
พณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี. อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ : ผศ.ดร. พทัิกษ ศิริวงศ.  
76 หนา . 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  ศึกษาระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับ
ปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 2) เปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางความเปนพลเมืองดี กับปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชย
การบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุน ไดแก ความเช่ือมั่น
ในตนเอง และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยกับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.
ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   4) เสนอแนะแนวทางในความเปนพลเมือง
ดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี1-3 โรงเรียนพณิชย
การบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีจํานวน 189 คน โดยใชการสุมแบบช้ันภูมิตามสัดสวน เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คา t-test  One – way   Anova และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
 ผลการวิจัย พบวา 
 1.  นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 มีความเปนพลเมืองดอียูในระดับสูง 
 2.  นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 มีความเชื่อม่ันในตนเองอยูในระดับคอนขางสูง 
 3.  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยอยูในระดบัคอนขางสูง 
 4.  ปจจยัสวนบุคคลไดแก เพศ สาขาท่ีศึกษา ผลการเรียน ท่ีตางกันมีความเปนพลเมืองดี
แตกตางกนั 
 5.  ปจจัยสนับสนุนดานความเช่ือม่ันในตนเอง และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
มีความสัมพันธทางบวกกับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 
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            SELF CONFIDENCE / NUTRURING DEMOCRACY  
 PAPASSORN PAIBOONTHITIPORNCHAI: THE STUDY OF GOOD CITIZENSHIP 
OF STUDENTS OF THE GENERAL COMMERCIAL SCHOOL OF BANG BUA THONG, 
NONTHABURI PROVINCE. INDEPENDENT ADVISOR:  ASST. PROF. PITAK SIRIWONG, 
Ph.D. 76 pp. 
 
 The purposes of this research are: 1) to study the good citizenship’s level of 
Secondary School Students, year level 1-3, in the General Commercial  School of Bang Bua 
Thong, Nonthaburi, 2) to compare the difference between the good citizenship and personal 
factors of Secondary School Students, year level 1-3, in the General Commercial  School of 
Bang Bua Thong, Nonthaburi, 3) to study the relationship between support factors like self-
confidence, nurturing democracy and the good citizenship of Secondary School Students, 
year level 1-3, in the General Commercial  School of Bang Bua Thong, Nonthaburi,  4) to 
provide guidance to good citizenship for Secondary School Students, year level 1-3, in the 
General Commercial  School of Bang Bua Thong, Nonthaburi.  
 The samples derived by proportional stratified random sampling used in this study 
were students from 189 Secondary School Students, year level 1-3, in the General Commercial 
School of Bang Bua Thong, Nonthaburi. The questionnaires were used to collect data.  The 
statistical data analysis included percentage, mean and standard deviation, t-test, one-way 
Anova and correlation coefficient of Pearson.  
 The results were as followed:  

 1.  Secondary School Students, year level 1-3, has a high level of good 
citizenship. 
 2.  Secondary School Students, year level 1-3, have confidence in themselves in 
the relatively high lever 
 3.  Secondary School Students, year level 1-3,  have nurturing democracy in 
themselves in the relatively high lever 
 4.  Personal factors such as sex, field studies, grades of difference have different 
of good citizenship 
 5.  Support factors self – confidence and nurturing demorcracy are positively 
related to the good citizenship of Secondary School Students, year level 1-3 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา    

 ในปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม จึงทําใหคนในชาติเกิดการแขงขันกันมากข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหคนเกิดการเอารัดเอาเปรียบ 
เห็นแกตัว ขาดคุณธรรม จริยธรรมอันดี  ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปน
ตน จนในท่ีสุดก็ไดกลายเปนปญหาสังคม ไมวาจะเปนปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาการ
ลักทรัพย ปญหาการคาของผิดกฎหมายฯลฯ จากปญหาและส่ิงตาง ๆ ท่ีไดเกิดข้ึนในสังคมไทยของเรา 
เด็กและเยาวชนนั้นไดรับอิทธิพลโดยตรงจากบริบทสังคมดังกลาว เด็กและเยาวชนจึงมีคานิยมใน
ดานวัตถุ คานิยมในการปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาลดนอยลง ขาดศรัทธาในหลักการของศาสนา 
ขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และจริยธรรมในสังคม เปนตน จึงมีการใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความเปนพลเมืองดีมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544 ได
กําหนดวัตถุประสงคท่ีจะทําใหเด็กไทย มีคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข คุณลักษณะดังกลาว ไดแก การมีวินัย มีความซ่ือสัตย มีความ
รับผิดชอบ เห็นแกประโยชนสวนรวม และสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วนี้ไดอยางเหมาะสม (สํานักคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ 2540: 31, อางถึงใน ดวงพร 
เกตุชรา 2546)  
 โดยทั่วไปการใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติใหมีความเปน
พลเมืองดีและมีความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดนั้น
จําเปนตองมีสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา เขามาประสานงานรวมมือกันเพื่อปลูกฝง
ใหเด็กและเยาวชนไดมีความรูคูคุณธรรม คือเปนคนเกงและคนดีควบคูกันไป เพราะหากเด็กและ
เยาวชนของประเทศเรียนเกงมีความรู ความสามารถ แตขาดการประพฤติตนท่ีดีในการดําเนินชีวิต
ในสังคม เด็กและเยาวชนเหลานี้ก็อาจสรางความเสียหายหรือเปนบุคคลที่อันตรายตอสังคมและ
ประเทศชาติได หรืออาจใชความรูไปในทิศทางท่ีผิดตอกฎหมายบานเมืองได ฉะนั้นการปลูกฝงให
เด็กและเยาวชนมีท้ังความคิดและการประพฤติตนใหเปนพลเมืองดีของสังคมจึงมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง  
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  ผลจากการเห็นความสําคัญในความเปนพลเมืองดีมากข้ึนทําใหสถาบันการศึกษาทุก
แหงมีการสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเปนท้ังคนเกงและคนดีควบคูกันไป ซ่ึงโรงเรียนพณิชยการ
บางบัวทอง จ.นนทบุรี ก็เปนโรงเรียนแหงหนึ่งท่ีมีเปาหมายใหนักเรียน ไดมีความรูเปนคนดีของ
สังคม ดังคําขวัญของโรงเรียน คือ “คุณธรรม นําปญญา พัฒนาสังคม” และนักเรียนโรงเรียนพณิชย
การบางบัวทองนั้นเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 มีอายุโดยเฉล่ียประมาณ 
15-18ป ซ่ึงถือไดวาเปนวัยท่ีอยูในชวงวัยรุน  เปนชวงท่ีนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางดาน
รางกาย อารมณและจิตใจ ซ่ึง อาจทําใหงายตอการถูกชักจูงไปทั้งในทางท่ีดีและไมดี แตถาหาก
นักเรียนเหลานี้ไดรับการอบรมเล้ียงดู เอาใจใสอยางเสมอ ก็อาจทําใหความเส่ียงท่ีนักเรียนจะมีการ
กระทําหรือพฤติกรรมในทางที่ไมดีลดนอยลงไปได นอกจากนี้การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง
ใหกับนักเรียนก็ถือไดวาเปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากนักเรียนไดรับการสนับสนุนให
เกิดความเช่ือมั่นในตนเองในทางท่ีดีจากหลายๆฝายแลว ตอไปในอนาคตเด็กก็อาจนําความเช่ือม่ัน
ในตนเองท่ีมีท้ังในทักษะดานความรู และความสามารถมาสรางสรรคส่ิงท่ีดีและเปนประโยชน
ใหกับทางโรงเรียนและสังคมได อีกทั้งยังอาจจะเปนตัวอยางท่ีดีใหกับนักเรียนในรุนตอๆไปไดเห็น 
ดังนั้นหากนักเรียนเหลานี้ไดรับการอบรมเล้ียงดูท่ีดีอยางสมํ่าเสมอประกอบกับการพยายาม
เสริมสรางความเช่ือมั่นในตนเองใหเกิดกับเด็กท้ังในดานความคิดและการประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดี
แลวอาจไมใชเร่ืองยากท่ีเด็กในวัยเรียนเหลานี้จะเติบโตมาเปนพลเมืองท่ีดีและไมสรางปญหาความ
เดือดรอนใหกับตนเองและสังคม 
 จากสภาพปญหาท่ีไดกลาวมาในขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาความเปน
พลเมืองดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ัน ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อนําผล
การศึกษานี้ไปใชเปนแนวทางในการปลูกฝงและสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับ
ความเปนพลเมืองดีใหแกนักเรียนท่ีจะตองออกไปประกอบอาชีพตอไปในอนาคต เพื่อนํา
ความกาวหนาและผาสุกมาสูประเทศ 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดบัปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียน  
พณชิยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความเปนพลเมืองดีกับปจจยัสวนบุคคลของ
นักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
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 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัสนับสนุน ไดแก ความเช่ือม่ันในตนเอง และ
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยกับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 
 สมมติฐานการวิจัย  
 1.  นักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรีท่ีมี
ปจจัยสวนบุคคลท่ีตางกันมีความเปนพลเมืองดีแตกตางกัน 
 2.  ปจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธกับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ันป
ท่ี1-3โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรีผูวิจัยทําการศึกษาเฉพาะนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ระดับ 
ประกอบดวยระดับช้ันปวช.ปท่ี 1 ระดับช้ันปวช.ปท่ี 2 ระดับช้ันปวช.ปท่ี 3 โดยศึกษาในชวงเดือน 
มกราคม 2553ถึง พฤษภาคม 2553 รวมระยะเวลา 5 เดือน 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวความคิดการของวิจัย โดยสรุปจาก
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความเปนพลเมืองดีตลอดจนปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความเปน
พลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี ซ่ึงครอบคลุมตัวแปรดังแสดงไว
ในภาพท่ี 1 
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กรอบแนวคิดการวิจยั  

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

 

 

 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยสวนบุคคล 
-เพศ    

-ช้ันปท่ีศึกษา 
-สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา 
-ผลการเรียน 
-สาขาท่ีศึกษา 
-อาชีพผูปกครอง 
-รายไดเฉล่ียของผูปกครอง 
 

ตัวแปรตาม 

ความเปนพลเมืองดีของนักเรียน

ระดับปวช.ชั้นปท่ี 1-3 

      

ปจจัยสนับสนุน 
-การอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย 
-ความเช่ือม่ันในตนเอง 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1.  ทําใหทราบถึงระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียน
พณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 2.  ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดบัปวช.ช้ันปท่ี 1-3 
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 3.  เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับโรงเรียนพณชิยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี ไดนําไปใชใน
การพัฒนาการศึกษาและเปนแนวทางสงเสริม 
 4.  เพื่อเปนแนวทางการสรางพฤติกรรมความเปนพลเมืองดีใหกับนักเรียนโรงเรียน         
พณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 
คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา  
 1.  โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง หมายถึง โรงเรียนพณชิยการเอกชน เปดสอนระดบั
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณชิยกรรมและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ 
 2.  นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 หมายถึง นักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1-3 ของโรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรีในปการศึกษา 
2552 
 3.  เพศ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของกลุมนักเรียนท่ีเปนผูตอบแบบสอบถาม 
แบงเปนเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงกําลังศึกษาในอยูในระดับปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัว
ทอง จ.นนทบุรี ปการศึกษา2552 
 4.  ช้ันปท่ีศึกษา หมายถึง ระดับช้ันปของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2552
ซ่ึงเปนผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ระดับช้ันป คือ ระดับปวช.ช้ันปท่ี 1 ระดบัปวช.ช้ันปท่ี 2 
ระดับปวช.ช้ันปท่ี 3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 5.  สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา หมายถึง สถานท่ีอยูอาศัยในระหวางการศึกษาอยูใน
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี  
 6.  ผลการเรียน หมายถึง ผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียน
พณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี ท่ีไดรับผานมาในภาคเรียนท่ี 1/2552 
 7.  สาขาท่ีศึกษา หมายถึง สาขาท่ีนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบาง
บัวทอง จ.นนทบุรี กําลังศึกษาในปการศึกษา 2552 ซ่ึงประกอบดวย 3 สาขาวิชา คือ สาขางานการ
บัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
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 8.  อาชีพผูปกครอง หมายถึง ลักษณะอาชพีการทํางานปจจุบันของผูปกครองหรือบิดา
มารดาของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 9.  รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง หมายถึง รายไดจากการทํางานของผูปกครอง
หรือบิดามารดาของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 10.  ความเช่ือม่ันในตนเอง หมายถึง บุคลิกภาพของเด็กสวนหนึ่งท่ีมีความกลาคิด กลา
ตัดสินใจ และมีความม่ันใจในการกระทําส่ิงตางๆใหมีความสําเร็จลุลวงไปได สามารถท่ีจะจัดการ
กับปญหาหรือเหตุการณตางๆท่ีเขามาไดดี และสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 11.  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง  การอบรมเล้ียงดูท่ีทําใหเดก็รูสึกวา
พอแมหรือผูปกครองปฏิบัติตอตนเองดวยความยุติธรรม ไมเขมงวดกวดขันจนเกินไป หากเดก็
กระทําผิดกจ็ะมีการชี้แจงเหตุผลกอนไมลงโทษดวยอารมณ และใหความรวมมือแกเด็กตามโอกาส
ท่ีสมควร    
 12.  ความเปนพลเมืองดี หมายถึง การท่ีบุคคลมีการประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมในทาง
ท่ีดีและกระทําตนเปนประโยชนตอสังคม เชน  ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  ดานการชวย
ดูแลรักษาทรัพยสมบัติสวนรวม ดานการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณชิยการบางบัวทอง 
จ.นนทบุรี”  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ดังนี ้
  1. แนวคิดเกีย่วกับความเช่ือม่ันในตนเอง 
  2. แนวคิดเกีย่วกับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 
  3. แนวคิดเกีย่วกับความเปนพลเมืองดี 
  4.โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
  5. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  
 
แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อม่ันในตนเอง 
 สําหรับคําจํากดัความหมายของความเช่ือม่ันในตนเอง มีบุคคลตางๆไดใหความหมายไว 
ตาง ๆ กัน ดังนี้ 
 นองนุช เพียรดี (2542:12) ไดใหความหมายของความเช่ือมั่นในตนเองวา หมายถึง การ
กลาแสดงออกในการตอบคําถาม การกลาซักถาม กลาแสดงความคิดเห็น การกลาตัดสินใจโดยไม
ลังเลดวยตนเอง มีความรอบคอบ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี มีความเปนตัวของตัวเองเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอตนเองตลอดจน
สามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 พิมพิกา คงรุงเรือง (2542:12) ไดใหความหมายของความเชื่อม่ันในตนเองวา หมายถึง 
บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง กลาคิด กลา
แสดงออก  มีความเปนตัวของตัวเอง รวมท้ังจัดการแกปญหาและปรับตัวอยูในสังคมดวยความรูสึก
ท่ีม่ันคง เพื่อสุขภาพจิตท่ีดีและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 สุภาวัลย บุนนาค (2542:18) ไดใหความหมายของความเช่ือม่ันในตนเองวา หมายถึง 
การหยั่งรูถึงความสามารถของตนเอง ความรูสึกท่ีดีตอตนเอง มีความม่ันใจในการกระทํา กลาคิด 
กลาตัดสินใจ สามารถเปนตัวเอง เขาใจบทบาทของตนเองในสังคมและสามารถปรับตนอยูในสังคม
ไดอยางเหมาะสม 
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 พเยาว แกวตา (2546:8) ไดใหความหมายของความเช่ือม่ันในตนเองวา หมายถึง 
ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคิดเปนของตนเอง มีจิตม่ันคง ไมออนไหว ไมเชื่อโดยไรซ่ึงเหตุผล
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนกลารับฟงคําวิพากษวิจารณ กลาแสดงความคิดเห็นในทางท่ีถูกและ
ชอบที่จะลงมือทําอะไรดวยตนเอง ยอมรับความผิดพลาดอันเกิดจากการกระทําของตนเอง ไมหนี
ปญหา มีความคิดและการกระทําท่ีสรางสรรค แปลกใหม มีความพยายาม อดทน เคารพตอตนเอง
และผูอ่ืน 
 จิรัปปภา เลิศวุฒิ (2547:31) ไดใหความหมายของความเช่ือม่ันในตนเองวา หมายถึง 
บุคลิกภาพท่ีสําคัญและเปนคุณลักษณะสําคัญอยางยิ่งท่ีควรปลูกฝง และเสริมสรางใหเกิดข้ึนกับทุก
คน เพื่อท่ีจะใชเปนเครื่องมือตอสูในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ความเชื่อม่ันใน
ตนเองจะทําใหบุคคลมีความเปนตัวของตัวเอง กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตองและเหมาะสม 
สามารถตัดสินใจและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จในการปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 ชนกนาถ จริตซ่ือ (2549:13) ไดใหความหมายของความเช่ือม่ันในตนเองวา หมายถึง 
เด็กท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเอง จะเปนผูท่ีมีความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน กลาแสดงออก มี
ความเปนผูนํามีความรับผิดชอบ ชอบอิสระมีความคิด สรางสรรค มองโลกในแงดีและสามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม  
 อดุลย เข็มเพชร (2550:12) ไดใหความหมายของความเช่ือม่ันในตนเองวา หมายถึง 
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดเปนของตนเอง กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก กลาตัดสินใจไดดวย
ตนเอง มีความอิสระ ไมลังเลใจ ไมออนไหว มีจิตใจม่ันคง และไมเช่ือโดยไรซ่ึงเหตุผล โดยยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ่ืน กลาแสดงความคิดเห็นในทางท่ีถูก และชอบท่ีจะลงมือทําอะไรดวยตนเอง 
ยอมรับความผิดพลาดอันเกิดจากการกระทําของตนเอง มีความคิดริเร่ิม และการกระทําท่ีสรางสรรค
แปลกใหมมีความพยายาม มีความอดทน เคารพตอตนเองและผูอ่ืนอยูเสมอ 
 จากความหมายของความเช่ือมั่นในตนเอง ดังท่ีไดกลาวขางตน สรุปไดวา ความเช่ือม่ัน     
ในตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความกลาคิด กลาตัดสินใจ กลาท่ีจะเผชิญกับส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึนได  
อยางม่ันใจ มีความเปนตัวของตัวเอง มีความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอตนเองและคนรอบขาง ไมหลีกเล่ียง
สถานการณท่ีเปนปญหา และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม 
 ความสําคัญของความเชื่อม่ันในตนเอง 
 ความเช่ือม่ันในตนเองเปนส่ิงสําคัญท่ีควรมีการปลูกฝงและสงเสริมใหกับเด็กเสมอ  
เพื่อทําใหเด็กมีความสามารถในการท่ีจะกลาคิด ซ่ึงไดมีผูใหความหมายของความสําคัญของความ
เช่ือม่ันในตนเองไวหลายทาน ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

9 

 กิตตินภา พละวัตร (2539:10) ไดกลาวถึงความสําคัญของความเช่ือม่ันในตนเองวา 
ความเช่ือม่ันในตนเองมีความสําคัญตอบุคคลเปนอยางยิ่ง เปนบุคลิกภาพอยางหน่ึงท่ีควรเสริมสราง
ใหเกิดข้ึนกับทุกคน เพราะจะทําใหบุคคลนั้นเปนตัวของตัวเอง มีความคิดกาวหนา มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มองโลกในแงดี กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง มีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 
สามารถประสบความสําเร็จในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม และยังชวยใหบุคคลสามารถ
ทํางานรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จิรัปปภา เลิศวุฒิ (2547:31) ไดกลาวถึงความสําคัญของความเช่ือม่ันในตนเองวา ความ
เช่ือมั่นในตนเองเปนบุคลิกภาพทางสังคมท่ีมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตของบุคคลต้ังแตเด็ก
จนกระท่ังเจริญเติบโตเปนผูใหญ บุคคลที่มีความเช่ือม่ันในตนเองจะทําใหเปนบุคคลที่กลา
แสดงออกในทางท่ีถูกตอง กลาแสดงความคิดเห็น กลาตัดสินใจดวยตนเอง มีความรับผิดชอบใน
หนาท่ีการงาน มีความเปนตัวของตัวเอง มีความคิดกาวหนา มองโลกในแงดี สามารถประสบ
ความสําเร็จท้ังดานการเรียนและการทํางานรวมกับผู อ่ืน รวมท้ังสามารถปรับตัวใหเขากับ
ส่ิงแวดลอม จึงสมควรท่ีจะเสริมสรางความเช่ือม่ันในตนเองใหเกิดข้ึนกับบุคคลทุกคน และความ
เชื่อม่ันในตนเองควรเปนความเช่ือม่ันในตนเองท่ีเปนสัมมาทิฐิ เพื่อจะทําใหเด็กเติบโตข้ึนเปน
ผูใหญท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี และสามารถใชความเชื่อม่ันในตนเองใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและ
สวนรวม 
 ชนกนาถ จริตซ่ือ (2549:14) ไดกลาวถึงความสําคัญของความเช่ือมั่นในตนเองวา ความ
เช่ือม่ันในตนเองมีความสําคัญอยางยิ่งตอบุคคล เพราะเปนตัวช้ีนําความสําเร็จในการกระทําส่ิงตางๆ 
ตามแผนการที่ไดวางไว เพราะบุคคลท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเอง จะมีความกลาในการคิดและการ
กระทํา ไมรูสึกวาตนเองดอยคา ซ่ึงทําใหบุคคลสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตรง
ขามกับผูท่ีขาดความเช่ือม่ันในตนเอง จะเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการพัฒนาดานตางๆ ท้ังในดาน
สวนตัวและสวนรวม อันหมายถึงสังคมและประเทศชาติ ความเชื่อม่ันในตนเอง จึงเปนปจจัยที่
สําคัญยิ่งประการหนึ่งท่ีเราจําเปนตองปลูกฝงและพัฒนาใหเกิดข้ึนในเด็กปฐมวัย ผูท่ีจะเติบโตเปน
ผูใหญในสังคมตอไป 
 แบลร (Blair 1962: 161-163, อางถึงใน อดุลย เข็มเพ็ชร 2550:13) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของความเช่ือม่ันในตนเองวา บุคคลท่ีมีความเช่ือม่ันในตนเองนั้น จะไมยอมจํานนตอ
ส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยส้ินเชิงทีเดียว ซ่ึงตางกับคนท่ีขาดความเช่ือมั่นในตนเอง คือ มีความขลาดกลัวและ
ไมแนใจในตนเอง ซ่ึงเขาจะใชเวลาสวนใหญไปในทางนึกวาดภาพเอาเอง ตามส่ิงท่ีตนตองการหรือ
ท่ีตนปรารถนา คนท่ียอมรับสถานการณใหมๆ ท่ีตนประสบได โดยปราศจากความกลัว ความ
ลมเหลว จะเปนบุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง จึงทําใหบุคคลกลาท่ีจะเผชิญกับสถานการณใดๆ 
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ดวยความไมกลัว และเขายอมแนใจวา สถานการณนั้นๆ จะไมทําใหเขาไดรับความเดือดรอน ไม
สบายใจ มีความเชื่อมั่นในตนเองวา ท่ีตนกระทําไปน้ัน เปนส่ิงท่ีดีงาม กลาวไดวา ปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหคนขาดความเช่ือม่ันในตนเอง คือ ขาดความรู ความสามารถในการตัดสินใจไดดวยตนเอง ขาด
ความกลาหาญในทางท่ีชอบธรรมและมีความเกียจคราน 
 มาสโลว (Maslow 1954 :411, อางถึงใน พเยาว แกวตา 2547:9) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของความเช่ือม่ันในตนเองวา คนทุกคนในสังคมมีความปรารถนาท่ีจะไดรับความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง และตองการใหคนอ่ืนยอมรับนับถือในความสําเร็จของตนดวย ถาความตองการน้ีไดรับ
การตอบสนองจนพอใจ จะทําใหบุคคลนั้นมีความเช่ือม่ันในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคา มีความสามารถ
และมีประโยชนตอสังคม แตถาความตองการน้ีถูกขัดขวางจะทําใหเกิดความรูสึกวามีปมดอยหรือ
เสียความภาคภูมิใจในตนเองได  
 จากความสําคัญของความเช่ือม่ันในตนเอง ท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น อาจกลาวไดวา 
ความสําคัญของเช่ือม่ันในตนเองคือ เปนบุคลิกภาพทางสังคมอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เพราะหาก     
แตละบุคคลมีความเชื่อม่ันในตนเองแลวก็จะทําใหเกิดความกลาคิด กลาตัดสินใจ กลาแสดงออกใน
การกระทําท่ีถูกตอง  มีความคิดกาวหนา  และบุคคลเหลานี้จะเปนบุคคลท่ีไมยอมแพกับปญหาหรือ
อุปสรรคตางๆท่ีจะเขามา และยังสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จไดท้ังการทํางานและการเรียน 
รวมท้ังสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและส่ิงแวดลอมไดดี 
 
แนวคิดเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
 การอบรมเล้ียงดูนับวาเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดวัยเด็ก และการอบรมเล้ียงดูของ
พอแมจะสงผลตอพฤติกรรมของเด็กท้ังปจจุบันและในอนาคต ซ่ึงสถาบันครอบครัวนับวาเปน
สังคมหนวยแรกของเด็กท่ีจะเรียนรูและพัฒนาการในดานตาง ๆ  
  ความหมายของการอบรมเล้ียงด ู
 สําหรับคําจํากดัความหมายของการอบรมเล้ียงดู มีบุคคลตาง ๆ ไดใหความหมายไว
ตางกัน ดังนี ้
 จารุณี อรัญญภูมิ (2542:15) ไดใหความหมายการอบรมเล้ียงดูวา หมายถึง การที่บิดา
มารดา หรือผูปกครองปฏิบัติตอเด็ก โดยการใหคําแนะนําส่ังสอน ดูแลใหความชวยเหลือ คุมครอง 
ใหความรัก ความอบอุน และตอบสนองความตองการทางกายและใจ เพื่อใหเด็กมีชีวิตอยูและ
เจริญเติบโตเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมตามความมุงหวัง 
 ทัดดาว ลิมพะสุต (2543:9) ไดใหความหมายการอบรมเล้ียงดูวา หมายถึง การดูแลแนะนํา 
ส่ังสอน อบรมฝกฝนใหเด็กมีสุขภาพดี อารมณแจมใส มีความรับผิดชอบมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 
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ซ่ึงการอบรมและการเล้ียงดู จะตองกระทํา ควบคูกันจึงจะไดผลสมบูรณโดยบิดามารดาจะตองเปน
แบบอยางท่ีดีใหกับบุตรดวย 
 วราภรณ สาวิสิทธ์ิ (2547:5) ไดใหความหมายของการอบรมเล้ียงดูวา หมายถึง การปฏิบัติ 
การดูแล และเปนความสัมพนัธระหวาบิดา มารดา หรือผูท่ีเล้ียงเด็ก ปฏิบัติตอเด็ก ซ่ึงเปนการอบรม
ล้ียงดูของพอแมหรือผูเกี่ยวของท่ีไดชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาการลูกตั้งแตวยัเดก็ใหเจริญเติบโตข้ึน
ดวยความรักความอบอุน   
 จันทนา บุญญานุวัตร (2549:6) ไดใหความหมายของการอบรมเล้ียงดูวา หมายถึง การ
กระทําหรือการแสดงออกท่ีพอแมหรือผูปกครองปฏิบัติตอนักเรียน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ
สังคม ดานสติปญญา ดานจริยธรรมและดานวัฒนธรรม 
 ดวงพร เกตุชรา (2549:6) ไดใหความหมายการอบรมเล้ียงดูวา หมายถึง ระดับความมาก
นอยของการเอาใจใส การดูแลและส่ังสอนทักษะตางๆ ในการดํารงชีวิตซ่ึงผูปกครองหรือบิดามารดา
แตละคนปฏิบัติตอนกัเรียน เพื่อสนองความตองการที่จาํเปนของเดก็ท้ังทางรางกายและจิตใจของเดก็  
 จากความหมายของการอบรมเล้ียงดูดังกลาวขางตน สรุปไดวา การอบรมเล้ียงดูนั้น
หมายถึง การท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองมีการเอาใจใสดูแล คอยแนะนํา หรือตักเตือนใหเด็กมีการ
ประพฤติปฏิบัติตัวในทางท่ีดีและถูกตองอยูเสมอ รวมท้ังบิดามารดา หรือผูปกครอง  ท้ังนี้บิดามารดา
หรือผูปกครองก็ควรเปนตัวอยางท่ีดีใหกับเด็กดวย เพราะการประพฤติปฏิบัติตัวของบิดา มารดา 
หรือผูปกครองนั้นเปนส่ิงท่ีจะสามารถสงผลกระทบตอเด็กไดท้ังทางตรงและทางออม 
 ความสําคัญของการอบรมเล้ียงดตูอการเปนพลเมืองด ี
 ครอบครัวเปนสังคมหนวยแรกท่ีมีความสําคัญยิ่งตอพัฒนาการของเดก็ เพราะหนาท่ีสําคัญ
ของครอบครัวคือ การอบรมเล้ียงดูบุตรเพ่ือใหบุตรของตนเปนคนท่ีมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย
และจิตใจ ซ่ึงมีผูกลาวถึงความสําคัญของการอบรมเล้ียงดูไวดังนี้ คือ 
 มัสเซน (Mussen 1983: 193) กลาววา การอบรมเล้ียงดูในระยะตนของชีวติควรมีพืน้ฐาน
ของความรักและความอบอุนเปนสําคัญ และเม่ือเด็กโตขึ้นเขาจําเปนตองไดรับส่ิงแวดลอมท่ีจะ
สรางเสริมพัฒนาการของเขาใหกวางออกไป สภาพแวดลอมเด็กและทัศนคติของบิดามารดามี
อิทธิพลตอเด็กมาก โดยเฉพาะแบบแผนของครอบครัวและวิธีการอบรมเล้ียงดูเดก็ รวมทั้ง
พฤติกรรมท่ีบิดามารดาปฏิบัติตอเด็กมีสวนเก่ียวของกับพฒันาการของเด็กโดยตรงท้ังส้ิน บิดา
มารดาเปนหลักและเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมและแบบแผน
พฤติกรรมตาง ๆ แกเดก็ท้ังในปจจุบันตลอดจนศักยภาพในอนาคตของเด็ก การเปนพลเมืองดีของ
สังคมจึงจําเปนตองไดรับการอบรมเล้ียงดูอยางไมขาดตกบกพรองจากครอบครัว 
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 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และคนอ่ืน ๆ (2528: 2) กลาววา การวิจยัทางดานจิตวิทยา การ
ถายทอดทางสังคมและวฒันธรรมท่ีศึกษาการอบรมเล้ียงดเูดก็นัน้ สวนใหญมักจะศึกษาวาบิดามารดา
ประเภทใดอบรมเล้ียงดูเดก็อยางไร เดก็จึงมีลักษณะพฤตกิรรมแตกตางจากเดก็อ่ืน ๆ การวิจยั
ทางดานท่ีกลาวมานี้สามารถบงช้ีวา การอบรมเล้ียงดูประเภทใดท่ีเกี่ยวของกับการท่ีเยาวชนจะมี
ลักษณะทางจติใจและพฤติกรรมท่ีนาปรารถนาอยางไร  
 จะเห็นไดวา การอบรมเล้ียงดูเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอพื้นฐานพัฒนาการในดานรางกาย 
อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนมีผลตอการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมตาง ๆ ความ
เปนพลเมืองดี ดวยเหตุนี้องคประกอบเบ้ืองตนของการเปนพลเมืองดี จึงเกิดจากการอบรมเล้ียงดู ซ่ึง
เปนตัวแปรหลักท่ีสําคัญในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
 การอบรมเล้ียงดูมีหลากหลายรูปแบบตามแตวิธีปฏิบัติของบิดามารดาที่มีตอเด็ก 
ประเภทของการอบรมเล้ียงดู ไดมีผูแบงประเภทของการอบรมเล้ียงดูไวตางกนัดังนี ้
  สมพร สุทัศนีย (2530: 30) ไดแบงรูปแบบของการอบรมเล้ียงดูออกเปน 7 แบบ ดังนี ้
  1.  การเล้ียงดแูบบใชอํานาจควบคุม หมายถึง การท่ีเด็กไดรับการอบรมเล้ียงดูท้ัง
พฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ และความรูสึกโดยตรงจากบิดามารดา ท่ีคอยออกคําส่ังใหปฏิบัติตาม 
ถาไมปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ 
  2.  การอบรมเล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน หมายถึง การทีบิดามารดาคอยกวดขัน แนะนํา
ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานของสังคม วัฒนธรรม ถาเด็กไมทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
ก็จะถูกลงโทษ 
  3.  การอบรมเล้ียงดูแบบลงโทษทางกาย หมายถึง การท่ีบิดามารดาลงโทษใหเด็กเจบ็
ทางกาย เชน เฆ่ียนตี เม่ือเด็กทําผิดหรือแสดงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
  4.  การอบรมเล้ียงดูแบบใหความคุมครอง หมายถึง การท่ีบิดามารดาแสดงความรักและ
หวงใยเด็กจนเกินไป ใหความชวยเหลือจนเกินความจําเปน จะยุงเกีย่วกบัเด็กในทุกเรือ่งทําใหเดก็
รูสึกวาตนไมมีอิสระท่ีจะทําอะไรดวยตนเองได 
  5.  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง การท่ีบิดามารดาแสดงความรักและ
สงเสริมใหเดก็มีอิสระในการคิด ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ เดก็จะไดรับความเสมอภาคในการ
ทําส่ิงตาง ๆ  
  6.  การอบรมเล้ียงดูแบบรักตามใจ หมายถึง การท่ีบิดามารดาแสดงความรักและสงเสริม
ใหเดก็แสดงพฤติกรรมไดตามปรารถนา โดยไมตองทําตามกฎเกณฑแมทําผิดก็ไมไดรับการลงโทษ 
เด็กจะรูสึกวาพอแมปลอยปละละเลยตามใจ โดยไมมีการใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมในการแกปญหา 
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  7.  การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลยหรือทอดท้ิง หมายถึง การท่ีบิดามารดาไม
สนใจ ไมใหความชวยเหลือเมื่อจําเปน วจิารณตําหนแิละลงโทษอยางรุนแรงเม่ือเดก็ทําผิด 
  ความหมายของการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 
 โรเจอร (Roger 1972:97, อางถึงใน รสิตา กุดแถลง 2550:25) ไดแบงรูปแบบของการ
อบรมเล้ียงดูไวเปน 3 ประเภท คือ 
 1.  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย (democratic) หมายถึง วิธีปฏิบัติของบิดา มารดา 
หรือผูปกครองท่ีทําใหบุตรรูสึกวาตนเองไดรับการปฏิบัติดวยความยุตธิรรมไมตามใจหรือเขมงวด
จนเกนิไป บิดา มารดา ใหความรักอบอุน มีเหตุผล ยอมรับ ความสามารถ และความคิดเห็นของเดก็ 
สงเสริมใหเดก็มีอิสระในการตัดสินใจ หรือแกปญหาดวยตนเอง และใหความรวมมือเด็กตาม
โอกาสสมควร 
 2.  การอบรมเล้ียงดูแบบปกปอง (overprotection) หมายถึงวิธีการปฏิบัติของบิดา มารดา
หรือผูปกครองท่ีทําใหเด็กมคีวามรูสึกวาตนเองไมไดรับความมีอิสระเทาท่ีควรไมไดในส่ิงท่ีตน
ตองการหรือไมสามารถทําอะไรดวยตนเอง ตองปฏิบัติตามระเบียบวินยัท่ีบิดา มารดากําหนดไว ถูก
ควบคุมใหอยูในสายตา หรือคุมครองใหความชวยเหลือตลอดเวลา ไมมีความเปนตัวของตัวเอง และ
มีความรูสึกวาตนเองเปนเด็กอยูตลอดเวลา 
 3.  การอบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย (laissez-faire) หมายถึง วิธีการท่ีพอแมหรือ
ผูปกครองปฏิบัติตอเด็กแลวทําใหเด็กรูสึกวาตนเองถูกเกลียดชัง ไมไดรับการเอาใจใสสนับสนุน
หรือใหคําแนะนําชวยเหลือเทาท่ีควร มักใชวิธีวิจารณตําหนิ ลงโทษท่ีรุนแรงปราศจากเหตุผล ไมให
ความสนิทสนมเปนกันเอง และปลอยปละละเลยความเปนอยู  
   วอลช(Walsh 1980:14-16 อางถึงใน ดวงพร เกตุชรา 2549:31) ไดแบงลักษณะการอบรม
ดูเปน 3 แบบ คือ 
 1.  การใชอํานาจ บิดา มารดาประเภทนี้พยายามจะปนบุตร ควบคุมบุตร บิดามารดาท่ีใช
อํานาจ จะประเมินพฤติกรรมของบุตรจากมาตรฐานของตน และบางคนอาจนําหลักศาสนามาใช
ประกอบดวย บิดามารดาประเภทนี้ตองการใหบุตรเช่ือฟง จึงมีการลงโทษเม่ือบุตรแสดงความ
ตองการของตนออกมา โดยเฉพาะเม่ือเจตนารมณของเดก็ขัดกับบิดามารดา บิดามารดาจะตีคานิยม
อยางสูง เชน การรักษาขนบธรรมเนียมเดมิ เปนตน เด็กตองเช่ือฟงบิดามารดาอยางเครงครัด โดย
ปราศจากการโตแยง 
 2.  แบบใชอํานาจกึ่งตามใจ บิดามารดาประเภทนี้จะใหอิสระแกบุตรในส่ิงท่ีตนเหน็วา
สมควร บิดามารดาจะมีเหตผุล และจะพิจารณาทุกอยางโดยยึดทางสายกลาง เดก็จะไดรับการ
สนับสนุนใหแสดงออกโดยอยูในกรอบของระเบียบวินยั บิดามารดาประเภทนี้ดูแลบุตรคอนขาง
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เขมงวด แตส่ิงใดท่ีไมสําคัญเด็กจะสามารถทําไดอยางอิสระ บิดามารดาจะชวยบุตรวางเปาหมายใน
อนาคต และชวยใหบุตรบรรลุเปาหมายน้ันๆ 
 3.  แบบตามใจ บิดามารดาประเภทนี้ ใชวิธีการไมลงโทษและยอมรับเดก็ บิดามารดาจะ
พูดคุยกนัในครอบครัว เกี่ยวกับความตองการ จุดมุงหมายและกฎเกณฑของบาน บุตรจะไดรับอิสระ
ในการทํากจิกรรม และวางมาตรฐานความประพฤติของตน บิดามารดาจะไมเรียกรองในเร่ืองความ
รับผิดชอบตางๆ ภายในบานมากนัก บทบาทของบิดามารดาจะเปนผูแนะนํา เปนท่ีปรึกษาใหบุตร 
แตไมใชวิธีหลอหลอม หรือเปล่ียนพฤติกรรมของบุตร ตองการเหตุผลจากบุตร แตไมใชอํานาจ
เหนือบุตร 
 จากรูปแบบการอบรมเล้ียงดูท่ีกลาวมาแลวนั้น จะพบวาวิธีการอบรมเล้ียงดูของบิดา
มารดาท่ีแตกตางกัน จะสงผลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมท้ังจะชวยใหวัยรุนเติบโตข้ึน
และสามารถผานงานตามข้ันพัฒนาการในแตละวัยของแตละคนไดหรือไมนั้น การอบรมเล้ียงดูท่ี
ไดรับจึงมีผลอยางมากท่ีจะทําใหเด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกหรือผิด ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย โดยมีเหตุผลวาในปจจุบัน
รูปแบบการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยเปนเรื่องสําคัญท่ีควรใหความสนใจวาพอแมในปจจุบัน
มีการอบรมเล้ียงดูบุตรในแบบประชาธิปไตยในระดับใดและจะสงผลตอความเปนพลเมืองดีได
หรือไมอยางไร 
  
แนวคิดเก่ียวกับความเปนพลเมืองดี 
 สําหรับคําจํากัดความหมายของความเปนพลเมืองดี มีบุคคลตางๆไดใหความหมายไว
ตางๆกัน ดังนี้ ยุทธนา วรุณปติกุล และสุนิตา เริงจิต (2542: 43-44) ไดสรุปวาพลเมืองดี คือ ผูท่ีรัก
ชาติบานเมือง และจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย โดยความหมายของคําวารักชาตินั้นในพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชทานใหแกโรงเรียนมหาดเล็กหลวง มี
วิธีแสดงความรักชาติจริงจังมีอยูพอสรุปเปนหัวขอไดโดยสังเขปดังนี้ 
 1.  เอ้ือเฟอแกคนสัญชาติเดียวกัน 
 2.  ตองไมประทุษรายตอคนสัญชาติเดียวกัน 
 3.  ตองประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีความเคารพตอพระราชกําหนดกฎหมาย ไม
ประพฤติ ส่ิงใดท่ีจะทําลายสาธารณสุขเลย การประพฤติตนเปนพลเมืองดี จึงจัดวาเปนวิธีแสดง
ความรักชาติอยางหนึ่งโดยแท 
 4.  ความเต็มใจเสียสละใหแกชาติ มุงความรวมท้ังการเสียภาษีอากร ท้ังการออกทุน
ทรัพยบํารุงส่ิงซ่ึงเปนประโยชนแกบานเมือง และสาธารณชน อีกทั้งการยอมสละเวลาและความสุข
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ของตนเพ่ือทําการใหเปนประโยชนแกชาติบานเมืองดวย... กิจการท่ีกลาวมานี้เรียกรวมวา “กรณียะ” 
คือกิจการท่ีเปนหนาท่ีควรกระทํา และเปนสมบัติอยางหนึ่งของพลเมืองดี 
 5.  ตองรูจักและสงวนชาติ คือ ตองไมยอมใหใครทําลาย ไมยอมใหใครแยงถ่ินท่ีตั้งของ
ชาติใครมารานมารุกแดนของเรา เราตองตอสูตานทานจนสุดกําลัง ถึงแมจะตองเสียสละเลือดเนือ้ 
หรือชีวิตก็ตองยอมเสีย เพื่อสงวนชาติไวใหเปนมรดกแกบุตรหลานของเราสืบไปจนได 
 อนึ่งเม่ือสงวนชาติแลว กจ็ําเปนตองสงวนส่ิงซ่ึงเปนหลักแหลงชาติ คือ พระมหากษตัริย
ผูทรงเปนประมุขนําชาติในการท้ังปวง พระศาสนาอันเปนบรรทัดฐานท่ีตั้งแหงภูมิธรรมของชาติ
และอิสรภาพแหงชาติ 
 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภกิขุ 2543:22) ไดใหทัศนะโดยสรุปเกี่ยวกับความเปน
พลเมืองดีวา “พลเมืองดี ก็คือ คนดี ซ่ึงหมายถึง คนท่ีมีวชิา มีความรูดดีวย มีความประพฤติดีหรือคน
ดี ไดแก ผูท่ีมีความรูควบคูกบัมีคุณธรรม จะกลาวไดวา คนดีตองมีคุณลักษณะ 2 ประการ คือมี
คุณวุฒิ หมายถึง ความเจริญดวยดี โดยมีวชิาความรูปรากฏอยางเดนชดั จนเปนท่ียอมรับของคน
ท้ังหลายวาดีเดนในดานวิชาความรู และมีคุณภาพ หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความดีในตนให
ปรากฏเปนท่ีประจักษอยางเดนชัด แจมแจง จนเปนท่ียอมรับของคนท้ังหลายอีกวามีความสามารถ
เหมาะสมทุกประการ คูควรกับงาน ฐานะ ท้ังมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายอยางดี
ท่ีสุดและพลเมืองท่ีจะเปนคนดีจะตองมีคุณธรรมบางประการคือ คนดี ตองมีความรูดี มีมารยาทงาม 
มีความซ่ือสัตยสุจริต มีน้ําใจ พูดดี เปนผูขยัน ประหยดั รูจักรักษาเกียรติยศตนเองและผูอ่ืน รวมถึง
สถานท่ีอันตนทํางาน มีจิตรักสงบ รูจักปกครองตนเอง และสามารถสรางตนเองใหเปนหลักฐาน
โดยชอบ ถาบุคคลใดมีส่ิงเหลานี้จะสามารถชวยในการพฒันาตนใหเปนคนด”ี 
 กรมวิชาการ (2544:154) ไดใหความหมายของพลเมืองดีวา พลเมืองดี คือ คุณลักษณะ 
ของพลเมืองดีท่ีเหมาะสมกบัสังคมนั้นๆ หรือ ท่ีสังคมนั้นๆคาดหวัง เพื่อนําไปสูความสามารถใน
การปกครองตนเองซ่ึงผูเรียนตองแสวงหาความรู สติปญญา 
 กรมการศาสนา (2544:42) ไดใหความหมายของพลเมืองดีวา พลเมืองด ีคือ กําลังสําคัญ
ของชาติ ตองรักชาติ เคารพศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย 
 ชัยอนันต สมุทวณิช (2545 : 3, อางถึงใน จนัทนา บุญญานุวัตร 2549 : 11) ไดให
ความหมายพลเมืองดีวา พลเมืองดี หมายถึง พลเมืองท่ีมีความไววางใจซึ่งกันและกัน แบงปนความ
คิดเห็นและมีการพบปะชุมชนของตน 
 จันทนา บุญญานุวตัร (2549 : 11) ไดใหความหมายของพลเมืองดีวา หมายถึง คุณลักษณะ
ของนักเรียนท่ีมีการแสดงออกในทางท่ีดีตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสังคมเปนพลเมืองดีตามความ
ตองการของสังคมปจจุบัน 
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 ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ (2550 : 15) ไดใหความหมายความเปนพลเมืองดี หมายถึง การท่ี
บุคคลเปนผูท่ีมีทัศนคติ คานิยมและความประพฤติท่ีเหมาะสมตามสภาพของสังคมและทําประโยชน
ใหแกสังคม ไดแก การรูจักสิทธิหนาท่ีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ปฏิบัติในส่ิงท่ี
ถูกตองเคารพสิทธิและปฏิบัติตนตามกฎหมายของบานเมือง รวมมือแกปญหาและสรางประโยชน
ตอชาติ เปนผูธํารงไวซ่ึงประเพณีและวัฒนธรรม และมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยหรือหัวหนา
ผูปกครองประเทศแสดงบทบาทของหนาท่ีท่ีสังคมยอมรับ เปนผูมีจิตสํานึกในการพัฒนาประเทศ
และพัฒนาตนใหเปนผูมีความรูดี มีความประพฤติท่ีดี และมีจิตใจท่ีดี มีเหตุผลมีความรับผิดชอบ 
รักษาส่ิงแวดลอม รวมท้ังมีความสํานึกในความสําคัญของการอยูรวมกันและปฏิบัติตอกัน เพื่อให
เกิดความสงบสุขแกตนเองและสังคม 
 เรม่ี (Remy 1980 : 64, อางถึงใน ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2550 : 15) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
ความเปนพลเมืองดีข้ันพื้นฐานวา สมรรถภาพความเปนพลเมืองดี หมายถึง คุณภาพของความรวมมือ
ของบุคคลหนึ่งๆ กับบุคคลอื่นๆในกระบวนการเกี่ยวกับการปกครองกลุม เชนการตัดสินใจตาง ๆ 
การคุมครองผลประโยชนสวนบุคคลหรือการติดตอส่ือสารกับหัวหนากลุม นั่นคือความาสามารถ
เฉพาะท่ีแตละบุคคลพึงมีเพื่อท่ีจะประพฤติตามแนวทางที่จะกอใหเกิดผลท่ีตนตองการตามบทบาท
ในฐานะพลเมืองและความเปนพลเมืองดีเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการปกครองในคนกลุมตาง ๆ 
ฉะนั้นเราสามารถท่ีจะเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองไดโดยช้ีใหเยาวชนรูจักสิทธิความรับผิดชอบ
และงานของความเปนพลเมืองดีไว 
 จากความหมายของความเปนพลเมืองดีท่ีไดกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความเปน
พลเมืองดี หมายถึง บุคคลที่มีทัศนคติ คานิยม และความประพฤติท่ีเหมาะสมพรอมท้ังทําส่ิงท่ีเปน
ประโยชนและสรางสรรคในทางที่ดีใหตอตัวเองและสังคม  รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว 
และประเทศชาติ รูจักเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง มีความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีสํานึกในการพัฒนาประเทศและพัฒนาตน รวมท้ังมีจิตสํานึก
และความปรารถนาใหประชาชนในประเทศชาติอยูรวมกันอยางสงบและสันติสุข 
 คุณลักษณะความเปนพลเมืองด ี
 ความเปนพลเมืองดีเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีทุกสังคมตองการ เพราะการท่ีสังคม
มีพลเมืองท่ีเปนคนดี ปฏิบัตหินาท่ีท่ีสังคมกําหนดใหยอมจะทําใหสังคมมีความสงบสุข ไดมีการ
กลาวถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของความเปนพลเมืองดีไวในหลายลักษณะดวยกัน ดังนี ้
 วิรัตน บัวขาว (2541: 9-10) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของทรัพยากรมนษุยในโลกยุค
โลกานุวัตรวาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ 
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 1.  มีความรูรอบตัว ความรูเปนสวนเส้ียวยอมไมเพียงพอแกการดํารงตนใหมีความสุข
ตอไป นอกจากความรอบรูแลว ตองศึกษาหาความรูตลอดชีวิต และเปนรุนใหมท่ีมีความเกง กลา 
คือกลาคิด กลาทํา เพื่อใหเกดิความเปนธรรมในสังคม 
 2.  มีทักษะหลากหลาย มุงเนนใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเปนความรูท่ี
สามารถปฏิบัติจริงได 
 3.  มีคุณธรรมสูง ธรรมะเปนกาวของสังคมท่ีจะนําพาสังคมสูความสันติสุขได สังคมใด
เหินหางธรรมะยอมนําไปสูความหายนะอยางหลีกเล่ียงไมได 
 4.  มีความรับผิดชอบสูง นั้นคือ รับผิดชอบตอตนเอง สังคม ประเทศชาติ และตอโลก 
เพราะทุกทานตางเปนสมาชิกในหมูบานโลกเดียวกนั 
 5.  ไมเปนภาระตอสังคม บุคคลใดกระทําตนเปนภาระตอสังคม คือเปนบุคคลท่ีไร
คุณภาพโลกยคุใหมตองการใหทุกคนพึ่งตนเองได นัน้คือ รูจักประกอบอาชีพสุจริต ไมเบียดเบียน
ซ่ึงกันและกัน ไมเบียดเบียนส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ 
 6.  เปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการจัดการ โลกยุคใหมเปนโลกของการแขงขันหาก
ไมมีความสามารถดานนี้ จะไปแขงขันกับใครไมได 
 7.  เปนบุคคลท่ีมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง จะเห็นไดวาประชากรทุกประเทศ
ท่ัวโลกตางใหความสําคัญตอสุขภาพของคนในชาติ เชน ประเทศญ่ีปุน เด็กไดดื่มนมต้ังแตช้ัน
อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ประเทศไทยเร่ิมสงเสริมพลเมืองดานนี้ใน 2-3 ปนี้เอง 
 8.  เปนบุคคลท่ีมีทักษะ สามารถใชภาษากลางของโลกและเคร่ืองมือส่ือสาร เทคโนโลยี
ใหมๆไดเปนอยางดี โดยเฉพาะทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพราะเนื่องจากการติดตอส่ือสารท่ัวโลก
ไดก็ตองใชภาษากลางส่ือกันในชีวิตประจําวัน และสามารถใชเคร่ืองมือส่ือสาร เทคโนโลยีสมัยใหม
ไดเปนอยางดี  
 วลัย พานิช (2542 : 226-235) ไดวิเคราะหวา บุคคลท่ีจะเปนพลเมืองดนีั้น ตองเปนผูมี
ความประพฤติดี มีความเปนพลเมืองดีโดยมีคุณลักษณะในดานตางๆ ดังนี้  
 1.  มีความเปนพลเมืองดีดานความรู ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบดวย 
  1.1 รูและเขาใจ และรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม 
  1.2 รูเขาใจสนใจกจิกรรมตาง ๆ ของสังคมและโลก 
  1.3 รูและมีทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลในการตัดสินใจโดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรและธรรมะ แกปญหาสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี
  1.4 ใฝหาความรูและมีทักษะ 
  1.5 มีความรูและทักษะในวชิาสามัญ วิชาเฉพาะดาน วิทยาการและเทคโนโลยี 
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  1.5 ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานแหงคุณธรรม 
  1.6 มีระเบียบ 
  1.7 ซ่ือสัตย 
  1.8 ยุติธรรม 
  1.9 ประหยดั 
  1.10 พึ่งตนเองได 
  1.11 ไมเบียดเบียน 
  1.12 เลือกรับวทิยากรและวัฒนธรรมจากภายนอก 
  1.13 มีความคิดริเร่ิม 
  1.14 อดทน 
  1.15 มีความกลาทางจริยธรรม 
  1.16 แกปญหาและประเมินผลได 
  1.17 มีมนุษยสัมพันธในระหวางสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ท้ังสังคม
ภายในประเทศและในโลก  
 เดวิส เกรกอรี่ และริลเลย(Davis, Gregory and Riley 1999 : 44-48 อางถึงใน ปลินธร 
เพ็ชรฤทธ์ิ 2550 : 26) ไดสรุปจากการศึกษาวิจยัเร่ือง Good Citizenship and Educational Provision 
ท่ีมีการสอบถามครูในสหรัฐอเมริกาเกีย่วกบัคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี สามารถสรุปเกี่ยวกับ
คุณลักษณะความเปนพลเมืองดีไดดังนี้  
 1.  คุณลักษณะทางสังคม 
               1.1 ตระหนกัและเห็นใจในสวัสดิภาพของผูอ่ืน 
  1.2 มีพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรม 
  1.3 มีความอดทนในความแตกตางท่ีเกดิข้ึนในสังคม 
 2. คุณลักษณะท่ีแสดงใหเหน็ถึงบทบาทในการอนุรักษ / เช่ือถือในกฎเกณฑ 
  2.1 ยอมรับในสิทธิอํานาจในทางกฎหมาย 
   2.2 ยอมรับในความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 
    2.3 มีความรักชาติ 
 3. คุณลักษณะดานความรู 
   3.1 มีความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
   3.2 มีความรูเกี่ยวกับสังคมนานาชาติ 
   3.3 มีความรูความสามารถในการต้ังคําถามและแสดงความคิดเห็น 
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โรงเรียนพณชิยการบางบัวทอง  
 เปนโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา จังหวดั
นนทบุรี เขต 2 โดยนางประไพพรรณ เสมาเงิน เปนผูรับใบอนุญาตใหกอต้ังเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2540 “ตั้งอยูเลขท่ี 91/2 หมู 3 ซอยศิริมงคลศึกษา ถนนบางกรวย – ไทรนอย ตําบลบางรักพัฒนา 
อําเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 11110 " โดยมีนางสาวศรีนวล กลอมจุน เปนครูใหญ  ในป 2541 
ไดเปล่ียนครใูหญเปน นางชนนพิสุทธ์ิ นาคสุวรรณ  ในป 2544 ไดเปล่ียนเปนนายฐิติธร เสมาเงิน 
และ ในป 2547 ไดเปล่ียนเปนนางสาวพรสวรรค เสมาเงิน เปนครูใหญปจจุบันนี ้
 ปจจุบันโรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทวิชา พณิชยกรรม และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภท
บริหารธุรกิจ โดยมีนางประไพพรรณ เสมาเงิน เปนผูรับใบอนุญาต โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง 
ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนข้ึนมาใหม เพื่อปรับปรุงและนําโรงเรียนไปสูการประกนั
คุณภาพการศกึษา มีการประเมินคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงอาคารเรียน หองปฏิบัติการบัญชี 
หองปฏิบัติการขายและการตลาด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการพิมพดีดไทย-อังกฤษ 
หองสมุด และ จัดระบบการเรียนการสอนดวยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 วิสัยทัศนของโรงเรียนพณชิยการบางบัวทอง 
 ทักษะด ี มีคุณธรรมจริยธรรม สัมพันธชุมชน 
 พันธกิจของโรงเรียนพณชิยการบางบัวทอง 
 จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเกดิทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรมเปนท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการ  และชุมชน 
 เปาหมายของโรงเรียนพณชิยการบางบัวทอง  

 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีความรูเปนคนดีของสังคม 
 นโยบาย 
 นักเรียน-นักศึกษาแตงกายด ี มีวินัย มีคุณธรรมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เปนท่ียอมรับ
ของชุมชน 

 นักเรียน-นักศึกษาเปนผูท่ีมีความรู มีทักษะและมีความสามารถเต็มศักยภาพ 
 ครู นักเรียน-นักศึกษามีความรัก และความภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
 สงเสริมใหนักเรียน-นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ทศวร มณีขํา (2536) ทําการวจิัยเร่ือง การศกึษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพแสดง
ตัว ความวิตกกังวล ความเช่ือม่ันในตนเองกับคุณธรรมแหงพลเมืองดีของนิสิต สรุปผลการวิจัยวา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ วิทยาเขตปตตานี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ภาคใต ปการศึกษา 2536 ช้ันปท่ี 1 ถึง ช้ันปท่ี 4 ทุกคณะ จํานวน 772 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การศึกษาคนควาเปนแบบสอบถาม 4 ฉบับ คือ แบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับ บุคลิกภาพแสดงตัว-เกบ็
ตัว ความวิตกกังวล ความเช่ือม่ันในตนเอง และคุณธรรมแหงพลเมืองด ี 
 โดยสรุปผลการวิจัยพบวา  
 1.  นักศึกษามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
ภาคใต ลําดับความสําคัญของคุณธรรมแหงพลเมืองดีดานตางๆ ไวคลายคลึงกนั  
 2.  นกัศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ลําดับความสําคัญของคุณธรรมแหงพลเมืองดีดาน 
ตางๆ ไมแตกตางกัน นอกจากนี้ นกัศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีคุณธรรมแหงพลเมืองดีและมี
ความเช่ือม่ันในตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักศึกษาหญิงมี
คุณธรรมแหงพลเมืองดี และมีความเช่ือม่ันในตนเองสูงกวานกัศึกษาชาย สวนดานบุคลิกภาพและ
ความวิตกกังวล พบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีบุคลิกภาพและมีความวิตกกังวลแตกตางกัน
อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  
 3.  นักศึกษาท่ีศึกษาตางระดบัช้ันป มีคุณธรรมแหงพลเมืองดี มีบุคลิกภาพแสดงตัว 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวานักศึกษาท่ีศึกษาตางระดับช้ันปมีความวิตกกังวล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีความวิตกกงัวลสูงกวา
นักศึกษาช้ันปท่ี 3 นอกจากนี้พบวา นักศึกษาท่ีศึกษาตางระดับช้ันป มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาช้ันปท่ี 4 มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง
กวานกัศึกษาช้ันปท่ี 2 
  4.  นักศึกษาท่ีศึกษาตางสถาบันศึกษาและตางวิทยาเขต มีคุณธรรมแหงพลเมืองดี มี
ความเช่ือม่ันในตนเอง มีความวิตกกังวล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
ผลการวิจัยพบวา 4.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต มีคุณธรรมแหงพลเมืองดีสูง 
รองลงมาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และวิทยาเขตปตตาน ี
ตามลําดับ 4.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงสุด 
รองลงมา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ 
ตามลําดับ 4.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ีมีความวิตกกังวลสูงสุด 
รองลงมา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต และนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ตามลําดับ 4.4 นักศึกษาท่ีศึกษาตางสถาบันศึกษา 
และตางวิทยาเขต มีบุคลิกภาพแสดงตัวแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 5.  ความสัมพันธระหวางกันของคุณธรรมแหงพลเมืองด ีบุคลิกภาพแสดงตัว ความวติก
กังวล ความเช่ือม่ันในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ ภาคใต ผลการวิจัย พบวา 5.1 ความสัมพันธระหวางกันของคุณธรรมแหง
พลเมืองดี และความเช่ือม่ันในตนเองเปนไปในทางเดียวกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีคุณธรรมแหงพลเมืองดีสูง มีความเช่ือม่ันในตนเองสูง และนักศึกษาท่ีมี
คุณธรรมแหงพลเมืองดีต่ํา มีความเช่ือม่ันในตนเองตํ่า 5.2 ความสัมพันธระหวางกันของความวิตก
กังวล คุณธรรมแหงพลเมืองดี บุคลิกภาพแสดงตัว และความเช่ือม่ันในตนเอง มีความสัมพันธ
ในทางกลับกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั่นคือ นักศึกษามีความวิตกกังวลสูง จะมี
คุณธรรมแหงพลเมืองดี มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีบุคลิกภาพแสดงตัวต่ํา และนักศึกษาท่ีมีความ
วิตกกังวลต่ํา จะมีคุณธรรมแหงพลเมืองด ีมีความเช่ือม่ันในตนเอง มีบุคลิกภาพแสดงตัวสูง 5.3 
ความสัมพันธระหวางกันของบุคลิกภาพแสดงตัว กับความเช่ือม่ันในตนเอง เปนไปในทางเดยีวกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแสดงตัวสูง จะมีความเช่ือม่ัน
ในตนเองสูง แตบุคลิกภาพแสดงตัวมีความสัมพันธกับคุณธรรมแหงพลเมืองดี อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 ฉันทนา  มุติ (2540) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดู การ
สนับสนุนทางสังคม การบรรลุงานตามข้ันพัฒนาการ และพฤติกรรม พลเมืองดีของวัยรุนในภาคใต 
กลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 357 คน พบวา นักเรียนวัยรุนบรรลุงานตามข้ัน
พัฒนาการในระดับมาก การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการของนักเรียนวัยรุนจะมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมพลเมืองดี 
 ดวงพร  เกตุชรา (2549)  ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดู การ
สนับสนุนทางสังคมกับการมีวินัยในตนเองของเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และ6 ในปการศึกษา 2546 ของ
โรงเรียนท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาในอําเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรคมีวินัยในตนเองในภาพรวมระดับปานกลาง การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
มีความสัมพันธในทางบวกในระดับปานกลางกับระดับการมีวินัยในตนเอง 
 รสิตา  กุดแถลง (2550) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดูกับความ
ซ่ือสัตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนองครักษ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนองครักษ จังหวัดนครนายก พบวา 
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และการ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกกับความซ่ือสัตยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
 ปานแกว  จันทรชัยโชติ (2540) ศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดู การ
สนับสนุนทางสังคม การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาและพฤติกรรมพลเมืองดีของวัยรุน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบการอบรมเล้ียงดูของนักเรียนวัยรุน 
ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียน ศึกษาพฤติกรรมพลเมืองดีของนักเรียนวัยรุน และ
เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมพลเมืองดีของนักเรียนวัยรุน ผลการศึกษาพบวานักเรียน
วัยรุนไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนระดับมาก แบบใชเหตุผลระดับมาก และแบบการ
ควบคุมระดับปานกลาง นักเรียนวัยรุนมีพฤติกรรมพลเมืองดี ระดับมาก 
   วีรพงษ นกนอย (2546) ศึกษาลักษณะความเปนพลเมืองดีของนิสิตในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชลักษณะของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยเปนตัวช้ีวัด และ
เพื่อมุงศึกษาตัวแปรดานภูมิหลังท่ีเกี่ยวของกับลักษณะความเปนพลเมืองดีของนิสิตอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผลการวิจัยพบวา นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร สวนใหญมีระดับลักษณะความเปนพลเมืองดีปานกลาง นอกจากน้ันพบวา อายุ 
ภาควิชาท่ีศึกษา ระดับช้ันปท่ีกําลังศึกษา และภูมิลําเนา สงผลกระทบกับคุณลักษณะความเปน
พลเมืองดี ในขณะท่ีเพศ และ การสังคมประกิตในมหาวิทยาลัยไมสงผลกระทบกับลักษณะความ
เปนพลเมืองดี 
 จันทนา  บุญญานุวัตร (2549) ศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดู การใช
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความเชื่อม่ันในตนเอง ความวิตกกังวล และความสามารถในการควบคุมตนเอง
กับคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุง 
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพัทลุง จํานวน 789 คน ผลการศึกษา พบวา การอบรมเล้ียงดู การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ความเช่ือม่ันในตนเอง ความวิตกกังวล และความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียน
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปนพลเมืองดีของ
นักเรียนโรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แยกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ช้ันป
ท่ีศึกษา สาขาท่ีศึกษา ผลการเรียน สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา อาชีพผูปกครอง รายไดเฉล่ียตอเดือน
ของผูปกครอง และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุน ไดแก ความเช่ือม่ันในตนเอง 
และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย กับ ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชยการ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เพื่อท่ีใหได
ขอมูลครบถวนสมบูรณและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย มีรายละเอียดแตละข้ันตอน 
ดังตอไปนี้  
  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี ประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 359 คน มีรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนกัเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 

ระดับช้ันปวช.ปท่ี  จํานวนนักเรียน(คน) 
1 175 
2 109 
3 75 

รวม 359 
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  2.  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัยคร้ังนี้ คือ นกัเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี ประจําปการศึกษา 2552  จํานวน 189 คน ซ่ึงมีข้ันตอน         
การสุมดังนี้  
 ข้ันตอนท่ี 1 คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางนักเรียนระดบัช้ันปวช.ปท่ี 1-3 ของโรงเรียน
พณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี โดยใชสูตร ยามาเน  (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 95) ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ันรอยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือนได รอยละ 5 ดังสูตรตอไปนี ้
 สูตร     n =        2N(e)1

N
+

    

 เม่ือ n  แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 
       N  แทนจํานวนของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 ท้ังหมด 
         e  แทนความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง(ในการวจิัยคร้ังนี้ใหคาความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได เทากับ .05)  
แทนคาสูตร 

             n  =           359 

           1+359 x (0.05)2    

    =         189 

 ดังนั้น สําหรับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้ คือ จํานวน 189 คน 
 ข้ันตอนท่ี 2  ใชการสุมแบบช้ันภูมิตามสัดสวน(Proportional stratified random 
sampling) โดยใชสูตรดังนี ้
จํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุม = จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด x จํานวนแตละกลุมตัวอยาง 
      
                                                                              จํานวนประชากรท้ังหมด 
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ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ระดับช้ันปวช.ปท่ี  จํานวนนักเรียน (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 
1 175 93 
2 109 56 
3 75 40 

รวม 359 189 
 

 ข้ันตอนท่ี 3 ทําการสุมกลุมตัวอยางงายของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 ตามจํานวน
กลุมตัวอยางแตละช้ันป (Simple random sampling) จากตารางท่ี 2 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด คือ แบบสอบถามเพ่ือ
สอบถามนักศึกษาระดับปวช.ช้ันปท่ี1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ ช้ันปท่ีศึกษา สาขาท่ี
ศึกษา ผลการเรียน สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา อาชีพผูปกครอง รายไดเฉล่ียตอเดือน เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 7 ขอ 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุน มี 2ดาน คือ ดานความเช่ือมั่นในตนเอง 
ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของจิรัปปภา เลิศวุฒิ (2547) และดานการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของรสิตา กุดแถลง(2550) พรอมท้ังไดมี
การศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยเปนแบบสอบถามประมาณคา(Rating Scale)   
5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑการกําหนดคาคะแนน ความเช่ือม่ันในตนเอง และการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย  ดังนี้ 
 5 คะแนน = จริงมากท่ีสุด 
 4 คะแนน = จริงมาก 
 3 คะแนน = จริงปานกลาง 
 2 คะแนน = จริงนอย 
 1 คะแนน = จริงนอยท่ีสุด 
แบบสอบถามมีจํานวน 12 ขอ แบงออกเปน 2 ดาน ดังนี ้
1.  ความเช่ือม่ันในตนเอง    จํานวน 6 ขอ  
2.  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  จํานวน 6 ขอ  
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 เม่ือรวบรวมและทําการแจกแจงความถ่ี จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีได
พิจารณาระดับความเช่ือม่ันในตนเองและการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย โดยใชเกณฑในการ
ประเมิน ดังนี ้
         อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                  จํานวนชั้น 
       = 5-1 
      5 
      = 0.80 
 จากเกณฑการใหคะแนน การแปลความหมายคาเฉล่ียของคําตอบขอความความเช่ือม่ัน
ในตนเอง ท้ังที่เปนภาพรวมและท่ีเปนรายดาน ไดกําหนดเกณฑระดับคะแนนดังตอไปนี ้
ระดับคะแนนเฉล่ีย      ความหมาย 
     4.21-5.00  มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
   3.41-4.20  มีความเช่ือม่ันในตนเองคอนขางสูง   
 2.61-3.40  มีความเชื่อม่ันในตนเองปานกลาง 
 1.81-2.60  มีความเชื่อม่ันในตนเองคอนขางตํ่า 
 1.00-1.80  มีความเชื่อม่ันในตนเองตํ่า 
 จากเกณฑการใหคะแนน การแปลความหมายคาเฉล่ียของคําตอบขอความการอบรม
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตย ท้ังท่ีเปนภาพรวมและท่ีเปนรายดาน ไดกําหนดเกณฑระดบัคะแนน
ดังตอไปนี ้
 ระดับคะแนนเฉล่ีย     ความหมาย 
     4.21-5.00 มีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยสูง 
     3.41-4.20 มีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยคอนขางสูง 
     2.61-3.40 มีการการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยปานกลาง 
     1.81-2.60 มีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยคอนขางตํ่า 
     1.00-1.80 มีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยตํ่า 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3โรงเรียน
พณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี ประกอบไปดวย ความเปนพลเมืองดี 7 ดาน ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
ท่ีผูวิจยัไดมาจากการปรับปรุงแบบสอบถามของจันทนา  บุญญานวุัตร (2549)  พรอมท้ังไดมีการศึกษา
จากเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ โดยเปนแบบสอบถามประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึง
มีเกณฑการกําหนดคาคะแนน ความเปนพลเมืองดี  ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

27 

 5 คะแนน = จริงมากท่ีสุด 
 4 คะแนน = จริงมาก 
 3 คะแนน = จริงปานกลาง 
 2 คะแนน = จริงนอย 
 1 คะแนน = จริงนอยท่ีสุด 
แบบสอบถามมีจํานวน 35 ขอ แบงออกเปน 7 ดาน ดังนี ้
1.  ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม     จํานวน 5 ขอ  
2.  ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม     จํานวน 5 ขอ 
3.  ดานดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม จํานวน 5 ขอ 
4.  ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม    จํานวน 5 ขอ 
5.  ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม    จํานวน 5 ขอ 
6.  ดานความมีวินยัในตนเอง     จํานวน 5 ขอ 
7.  ดานความซ่ือสัตย      จํานวน 5 ขอ 

 เม่ือรวบรวมและทําการแจกแจงความถ่ี จะใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีได
พิจารณาระดับความความเปนพลเมืองดี โดยใชเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
         อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                  จํานวนช้ัน 
       = 5-1 
      5 
      = 0.80 

จากเกณฑการใหคะแนน การแปลความหมายคาเฉล่ียของคําตอบขอความความเปน
พลเมืองดี ท้ังท่ีเปนภาพรวมและท่ีเปนรายดาน ไดกําหนดเกณฑระดับคะแนนดังตอไปนี ้
 ระดับคะแนนเฉล่ีย        ความหมาย 
     4.21-5.00     มีความเปนพลเมืองดีสูง 
     3.41-4.20     มีความเปนพลเมืองดีคอนขางสูง 
     2.61-3.40     มีความเปนพลเมืองดีปานกลาง 
     1.81-2.60     มีความเปนพลเมืองดีคอนขางตํ่า 
     1.00-1.80     มีความเปนพลเมืองดีต่ํา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

28 

วิธีการสรางแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวดัความเปนพลเมืองดี มีดังตอไปนี ้
 1.  สรางแบบทดสอบถามตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดการวิจยั 
 2.  นําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคลุม  
ความชัดเจน และความเหมาะสม  แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 3.  ผูวิจัยจดัทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ   
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ผูวิจัยขอหนังสือจากทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ถึงผูอํานวยการ
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 2.  นําแบบสอบถามท่ีทางผูวิจัยจดัทําข้ึนไปแจกใหกลับกลุมตัวอยางนกัเรียนระดับช้ันป
ท่ี 1-3โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 3.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดแจกใหกับกลุมตัวอยางนักเรียน
ระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
  
การทดสอบหาความเชื่อม่ัน  
 ผูวิจัยไดนําแบบวัดความเปนพลเมืองดีท่ีไดรับการตรวจสอบ โดยอาจารยท่ีปรึกษาและ
ผูเช่ียวชาญ ไปใชทดสอบ (try out) ในนักเรียนโรงเรียนพณิชยการ จ.เพชรบุรี จํานวน 30 ชุด และ
นําผลการตอบแบบสอบถามมาหาคาความเช่ือม่ัน โดยพิจารณาคา Cofficient Alpha ตามวิธีการของ
Cronbach ซ่ึงพบวาแบบวัดความเปนพลเมืองดี มีคาความเช่ือม่ันเทากบั .881    
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS โดยวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคของการวิจยั ดงันี้ 
 6.1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ 
 6.2  วิเคราะหระดับความเปนพลเมืองดี โดยหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 
 6.3  ทดสอบสมมติฐานโดยการใช t-test, One – way Anova และทดสอบหา
ความสัมพันธของตัวแปรโดยคาสถิติ Pearson Correlations 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนพลเมืองดี
ของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี ซ่ึงผูวิจัยขอนําเสนอ
ผลการศึกษาวิจัยตามลําดับดังนี้  
 สวนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสนับสนุน 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3  
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 สวนท่ี 3  การทดสอบสมมติฐาน 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสนับสนุน  
 ปจจัยสวนบุคล 
 จากการศึกษาวิจัยปจจยัสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกบั เพศ ช้ันปท่ีศึกษา สาขาท่ีศึกษา ผลการ
เรียน สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา  อาชีพผูปกครอง รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 

ตารางท่ี 3  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับปจจยัสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   

ชาย 75 39.70 
หญิง 114 60.30 

2.  ช้ันปท่ีกําลังศึกษา   
ปวช. ช้ันปท่ี 1 75 39.70 
ปวช. ช้ันปท่ี 2 66 34.90 
ปวช. ช้ันปท่ี 3 48 25.40 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
3.  สาขาท่ีศึกษา   

สาขางานการบัญชี 54 28.60 
สาขางานการขาย 55 29.10 
สาขางานคอมพิวเตอร 80 42.30 

4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
ต่ํากวา 2.00 27 14.30 
2.01 – 2.49 60 31.70 
2.50 – 2.99 45 23.80 
3.00 – 3.49 42 22.20 
3.50 – 4.00 15 7.90 

5.  สถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา   
บานตนเอง 156 82.50 
หอพัก 13 6.90 
บานญาติ 9 4.80 
อ่ืน ๆ 11 5.80 

6.  อาชีพผูปกครอง   
ขาราชการ 28 14.80 
คาขาย 44 23.30 
เกษตรกรรม 9 4.80 
พนักงานเอกชน 13 6.90 
รับจาง 80 42.30 
อ่ืน ๆ 15 7.90 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
7.  รายไดเฉล่ียตอเดือนของ 
ผูปกครอง   

ต่ํากวา 10,000 บาท 67 35.40 
10,000 – 20,000 บาท 81 42.90 
20,001 – 30,000 บาท 20 10.60 
30,001 – 40,000 บาท 8 4.20 
40,001 – 50,000 บาท 5 2.60 
50,000 บาทข้ึนไป 8 4.20 

 จากตารางท่ี 3  พบวา นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
60.3 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 39.7 โดยศึกษาอยูในระดับช้ันปวช.ช้ันปท่ี 1 มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 39.7 รองลงมาศึกษาในระดบัช้ันปวช.ช้ันปท่ี 2 คิดเปนรอยละ 34.9 และระดับช้ันปวช. ช้ันป
ท่ี 3 คิดเปนรอยละ 25.4   
 นักเรียนสวนใหญศึกษาในสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.3  
รองลงมาเปนสาขางานการขาย คิดเปนรอยละ29.1 และสาขางานการบัญชี คิดเปนรอยละ 28.6 โดย
มี ผลการเรียนเฉล่ียท่ีระดับ 2.01-2.49 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.7 รองลงมามีผลการเรียนเฉล่ียท่ี
ระดับ2.50-2.99 และผลการเรียนเฉล่ียท่ีระดับ 3.00 – 3.49 คิดเปนรอยละ 23.8 และ 22.2 ตามลําดับ
 นักเรียนสวนใหญมีท่ีพักอาศัยเปนบานของตนเองมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.5  
รองลงมาเปน หอพัก คิดเปนรอยละ 6.9 และ อ่ืนๆ เชน บานเชา เปนตน  คิดเปนรอยละ5.8 
 อาชีพของผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ  42.9 รองลงมาคือ 
คาขาย คิดเปนรอยละ 23.3 และมีอาชีพขาราชการ คิดเปนรอยละ 14.8  
 รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครองสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 35.4 และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 10.6   
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 ปจจัยสนับสนุน 

ตารางท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนดานความเช่ือม่ันในตนเองของนักเรียน 

ความเช่ือมั่นในตนเอง x   S.D. 
ระดับความ

เช่ือมั่นในตนเอง 
1. นักเรียนสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายมาจากอาจารยโดย
ไมวิตกกังวลและกลัว 3.39 0.824 ปานกลาง 

2.  หากเพื่อนไมเขาใจบทเรียนนักเรียนสามารถอธิบายบทเรียน
ใหเพื่อนรวมเรยีนฟงได 

3.16 0.783 ปานกลาง 

3.  นักเรียนสามารถทําใหเพื่อนเช่ือถือและไววางใจในตัว
นักเรียนได 

3.62 0.821 คอนขางสูง 

4.  เมื่อตัวนักเรยีนเองเจอปญหาสามารถแกไขปญหาดวยนักเรียน
เองได 

3.47 0.828 คอนขางสูง 

5.  นักเรียนสามารถพูดแกไขปญหาใหคลี่คลายลงได หากเกิด
ความขัดแยงกันในกลุมเพื่อน 3.38 0.877 ปานกลาง 

6.  นักเรียนสามารถรักษาความสะอาดบริเวณสถานท่ีศึกษาได 3.46 0.878 คอนขางสูง 
รวม 3.414 0.593 คอนขางสูง 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ความเช่ือม่ันในตนเองของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดบัคอน    
ขางสูง คาเฉล่ีย 3.41 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ นักเรียนสามารถทําให
เพื่อนเช่ือถือและไววางใจได คาเฉล่ีย 3.62 และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ หากเพื่อนไมเขาใจ
บทเรียนนกัเรียนสามารถอธิบายบทเรียนใหเพื่อนรวมเรียนฟงได คาเฉล่ีย 3.16 
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ตารางท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนดานการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย x   S.D. 
ระดับการอบรม
เลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย 
1.  หากนักเรียนพบปญหา พอแมหรอืผูปกครองของนักเรียนให
ความรวมมือในการแกไขปญหาเปนอยางดี 3.85 0.939 คอนขางสูง 

2.  พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมพิเศษของโรงเรียนตามท่ีนักเรียนสนใจ 

3.81 0.991 คอนขางสูง 

3.  พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนมักปลอยใหนักเรียนทํา
อะไรตามใจชอบ 

2.84 1.067 ปานกลาง 

4.  พอแมหรือผูปกครองมักจะกลาวถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับนักเรียนฟงเสมอ 

3.21 1.146 ปานกลาง 

5.  พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนสนใจในผลการเรียนของ
นักเรียนเสมอ 3.88 1.016 คอนขางสูง 

6.  พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนช้ีแจงความผิดกอนการ
ลงโทษ 

3.60 1.141 คอนขางสูง 

รวม 3.54 0.56 คอนขางสูง 

 จากตารางท่ี 5 พบวา การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยโดยภาพรวมของนักเรียนอยู
ในระดับคอนขางสูง คาเฉล่ีย 3.54 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ พอแมหรือ
ผูปกครองสนใจในผลการเรียนของนักเรียนเสมอ คาเฉล่ีย 3.88 และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ   
พอแมหรือผูปกครองของนักเรียนมักปลอยใหนักเรียนทําอะไรตามใจชอบ คาเฉล่ีย 2.84  
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สวนท่ี 2  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปท่ี 1-3  โรงเรียนพณชิยการบางบัวทอง           
 จังหวัดนนทบุรี 

ตารางท่ี 6  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเปนพลเมืองดขีองนักเรียนในภาพรวม 

 

 จากตารางท่ี 6  พบวา ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง 
คาเฉล่ีย 3.41 เม่ือพิจารณาแตละดาน พบวาดานท่ีมีความเปนพลเมืองดีในระดับคอนขางสูง 4 ดาน 
ไดแก ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม คาเฉล่ี3.61 ดานความซ่ือสัตย คาเฉล่ีย 
3.54 ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม คาเฉล่ีย 3.49 และดานความมีวินัยในตนเอง คาเฉล่ีย 
3.47 ในระดับปานกลางมี 3ดาน ไดแก ดานการรักษาส่ิงแวดลอม คาเฉล่ีย 3.37 ดานการมีสวนรวม
รักษาวัฒนธรรม 3.22 และดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม คาเฉล่ีย 3.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเปนพลเมืองดีดาน x   S.D. ระดับความเปน
พลเมืองดี 

1  ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 3.17 0.85 ปานกลาง 
2  ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม 3.49 0.77 คอนขางสูง 
3  ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม 3.61 0.70 คอนขางสูง 
4  ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม 3.37 0.84 ปานกลาง 
5  ดานการมีสวนรวมรักษาวฒันธรรม 3.22 0.84 ปานกลาง 
6  ดานความมีวินัยในตนเอง 3.47 0.79 คอนขางสูง 
7  ดานความซ่ือสัตย 3.54 0.67 คอนขางสูง 

รวม 3.41 0.61 คอนขางสูง 
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ตารางท่ี 7   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนใน ดานการ 
 บําเพ็ญประโยชนตอสังคม  

ความเปนพลเมืองดีดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม x   S.D. ระดับความเปน
พลเมืองดี 

1. นักเรียนไดเขาเปนสมาชิกของชมรมท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนภายในสถานศึกษา 3.22 0.97 ปานกลาง 

2. นักเรียนเคยรวมบริจาคส่ิงของหรือทรัพยสิน เพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัย เชน น้ําทวม 3.34 1.05 ปานกลาง 

3. นักเรียนเคยมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันา
ชุมชน 2.99 1.06 ปานกลาง 

4. นักเรียนเคยเขารวมกิจกรรมเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม 3.20 1.10 ปานกลาง 
5.นักเรียนเคยรวมทํากิจกรรมทําความสะอาดภายในชุมชน 3.12 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.85 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 7  พบวาความเปนพลเมืองดีของนักเรียนในดานการบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.17 เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา นักเรียนมี
ความเปนพลเมืองดีมากท่ีสุด คือ นักเรียนเคยรวมบริจาคส่ิงของหรือทรัพยสินเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภยั เชน น้าํทวม รองลงมา คือ การไดเขาเปนสมาชิกชมรมที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณ 
ประโยชนภายในสถานศึกษา  และนักเรียนมีความเปนพลเมืองดีนอยท่ีสุด  คือ การมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาชุมชน 
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ตารางท่ี 8  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเปนพลเมืองดขีองนักเรียน ดานการชวยดแูล
 ทรัพยสมบัติสวนรวม  

ความเปนพลเมืองดีดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม x   S.D. ระดับความเปน
พลเมืองดี 

1. หากนกัเรียนพบส่ิงของในสถานศึกษาชํารุด นักเรียนจะรีบ
แจงใหอาจารยทราบ 3.27 1.037 ปานกลาง 

2. นักเรียนไมขีดเขียนขอความลงบนส่ิงของ/ สถานท่ี ท่ีเปน
ของสวนรวม 3.66 1.150 คอนขางสูง 

3. หากนกัเรียนเห็นคนกําลังทําลายสมบัติสวนรวมนกัเรียน
จะรีบแจงเจาหนาท่ีตํารวจทันที 3.39 0.987 ปานกลาง 

4. เม่ือนักเรียนนําส่ิงของๆสวนรวมมาใชเสร็จแลว นกัเรียน
จะทําความสะอาดเรียบรอยแลวนํากลับคืนท่ีเดิมเสมอ 3.71 0.959 คอนขางสูง 

5. นักเรียนไมท้ิงขยะตามท่ีสาธารณะตางๆ 3.41 1.056 คอนขางสูง 
รวม 3.49 0.77 คอนขางสูง 

 

 จากตารางท่ี 8  พบวา ความเปนพลเมืองดขีองนักเรียนในดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติ
สวนรวม โดยภาพรวม อยูในระดับคอนขางมาก คาเฉล่ีย 3.49 เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา นกัเรียน
มีความเปนพลเมืองดีมากท่ีสุด คือ นักเรียนทําความสะอาดส่ิงของ ๆ สวนรวมที่ใชเสร็จแลวและนํา
กลับคืนท่ีเดิมเสมอ รองลงมา คือ การไมขีดเขียนขอความลงบนส่ิงของ/สถานท่ีๆเปนของสวนรวม 
และมีความเปนพลเมืองดีนอยท่ีสุด คือ หากนักเรียนพบส่ิงของในสถานศึกษาชํารุด นักเรียนจะรีบ
แจงใหอาจารยทราบ  
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ตารางท่ี 9   คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียน ดานการปฏิบัติ 
 ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับของสังคม  

ความเปนพลเมืองดีดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบขอบังคับของสังคม 

x   S.D. ระดับความเปน
พลเมืองดี 

1. นักเรียนจะขามถนนตรงทางมาลายหรือสะพานลอยเสมอ 3.57 1.00 คอนขางสูง 
2. นักเรียนแตงกายถูกระเบียบของสถานศึกษาอยูเสมอ 3.52 1.05 คอนขางสูง 
3. หากนกัเรียนจะขับข่ียานพาหนะนักเรียนจะขับข่ีดวยความ
ถูกตองตามกฎจราจร 3.56 1.05 คอนขางสูง 

4. นักเรียนไมยอมใหพอแมหรือผูปกครองดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลแลวขับข่ียานพาหนะ 3.95 1.29 คอนขางสูง 

5. นักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติตรงตามเวลาท่ีสถานศึกษา
กําหนดเสมอ 

3.45 1.17 คอนขางสูง 

รวม 3.61 0.70 คอนขางสูง 
 

  ตารางท่ี  9  พบวา ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนในดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบขอบังคับของสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูงคาเฉล่ีย 3.61 เม่ือพิจารณาแต 
ละขอ พบวา นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีมากท่ีสุด คือ การไมยอมใหพอแมหรือผูปกครองดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แลวขับข่ียานพาหนะ  รองลงมาคือ  หากนักเรียนจะขามถนน นักเรียนพยายาม
จะขามตรงทางมาลายหรือสะพานลอยเสมอ และมีความเปนพลเมืองดนีอยท่ีสุด คือ นักเรียนเขา
แถวเคารพธงชาติตรงตามเวลาท่ีสถานศึกษากําหนดเสมอ  
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ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนดานการรวมกนั 
 รักษาส่ิงแวดลอม 
 

ความเปนพลเมืองดีดานการรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม x   S.D. 
ระดับความเปน

พลเมืองดี 
1. นักเรียนพยายามขับข่ียานพาหนะสวนตัวนอยท่ีสุด เพื่อเปนการ
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม 

3.37 1.06 ปานกลาง 

2. นักเรียนเห็นดวยหากสถานศึกษามีโครงการรณรงคปลูกตนไม
อยูเสมอ 

3.40 1.09 ปานกลาง 

3. นักเรียนใหความรวมมือกับชุมชนหรือสังคมเปนอยางดีในการ
รวมรณรงครักษาส่ิงแวดลอม 

3.24 1.04 ปานกลาง 

4. หากนักเรียนซ้ือของตามรานคาตางๆ ถาไมจําเปนนักเรียนจะไม
ขอรับถุงพลาสติก เพราะเปนการชวยรณรงค เรื่อง ลดภาวะโลก
รอน 

3.40 1.10 ปานกลาง 

5. หากขยะหรือส่ิงของใดๆนํากลับมาใชใหมไดนักเรียนก็จะกลับ
นํามาใชใหมอีกครั้ง 

3.47 1.07 คอนขางสูง 

รวม 3.37 0.84 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 10  พบวา ความเปนพลเมืองดขีองนักเรียน ในดานการรวมกันรักษา
ส่ิงแวดลอมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.37  เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา นักเรียน
มีความเปนพลเมืองดีมากท่ีสุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมการนําขยะหรือส่ิงของใดๆที่กลับมาใชใหม
ไดก็จะกลับนาํมาใชใหมอีกคร้ัง รองลงมา คือ นักเรียนเห็นดวยหากสถานศึกษามีโครงการรณรงค
ปลูกตนไมอยูเสมอ และหากนักเรียนซ้ือของตามรานคาตางๆ ถาไมจําเปนนักเรียนจะไมขอรับ
ถุงพลาสติก เพราะเปนการชวยรณรงค เร่ือง ลดภาวะโลกรอน และนักเรียนมีความเปนพลเมืองดี
นอยท่ีสุด คือ นักเรียนใหความรวมมือกับชุมชนหรือสังคมเปนอยางดใีนการรวมรณรงครักษา
ส่ิงแวดลอม  
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ตารางท่ี 11 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนดานการรวมกนั 
 รักษาวัฒนธรรม 

ความเปนพลเมืองดีดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม x   S.D. 
ระดับความเปน

พลเมืองดี 
1.  นักเรียนชอบเขารวมกิจกรรมในการแขงขันกีฬาของ
สถานศึกษา 

3.38 1.10 ปานกลาง 

2.  นักเรียนเขารวมกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนาของนักเรียนอยู
บอยครั้ง 

3.33 1.02 ปานกลาง 

3.  นักเรียนสวดมนต ตามทางศาสนาของนักเรียน หรอืทํา
กิจกรรมตางๆในทางศาสนาของนักเรยีนอยูบอยครั้ง 

3.16 1.06 ปานกลาง 

4.  นักเรียนศึกษาเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอยู
บอยครั้ง 3.08 0.99 ปานกลาง 

5.  นักเรียนพยายามท่ีจะอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของไทยให
มากท่ีสุด 

3.16 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.22 0.84 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 11 พบวา ความเปนพลเมืองดขีองนักเรียน ในดานการมีสวนรวมในการ
รักษาวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดบัคอนขางสูง คาเฉล่ีย 3.22 เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา 
นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีมากท่ีสุด คือ นักเรียนเขารวมกิจกรรมในการแขงขันกฬีาของ
สถานศึกษา รองลงมาคือ นักเรียนเขารวมกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนาอยูบอยคร้ัง และนักเรียนมี
ความเปนพลเมืองดีนอยท่ีสุด คือ นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณไีทยอยูบอยคร้ัง  
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ตารางท่ี 12  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนดานความมีวินยั 
 ในตนเอง 

ความเปนพลเมืองดีดานความมีวินัยในตนเอง x   S.D. 
ระดับความเปน

พลเมืองดี 
1.  นักเรียนพยายามปรับปรุงตนเอง หากไดรับคําตักเตือน 
แนะนําจากผูอื่น 

3.69 0.98 คอนขางสูง 

2.  นักเรียนเขาแถวตามลําดับกอนหลังในการทํากิจธุระตางๆ 3.52 1.02 คอนขางสูง 
3.  นักเรียนสงการบานตามเวลาท่ีอาจารยกําหนด 3.13 0.99 ปานกลาง 
4.  นักเรียนเขาเรียนตรงตามเวลาเสมอ 3.38 1.05 ปานกลาง 
5.  นักเรียนคืนหนังสือท่ียืมมาจากหองสมุดตรงตามเวลาที่
กําหนดคืนเสมอ 3.68 1.12 คอนขางสูง 

รวม 3.47 0.79 คอนขางสูง 
 

 จากตารางท่ี 12  พบวาความเปนพลเมืองดขีองนักเรียนดานความมีวินัยในตนเองโดย
ภาพรวม อยูในระดับคอนขางสูง คาเฉล่ีย 3.47 เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา นักเรียนมีความเปน
พลเมืองดีมากท่ีสุด คือ การพยายามปรับปรุงตนเอง หากไดรับคําตักเตือน แนะนําจากผูอ่ืน รองลงมา
คือ นักเรียนคืนหนังสือท่ียืมมาจากหองสมุดตรงตามเวลาที่กําหนดคืนเสมอ และนักเรียนมีความเปน
พลเมืองดีนอยท่ีสุด คือ นักเรียนสงการบานตามเวลาท่ีอาจารยกําหนด  
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ตารางท่ี 13  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียน ดานความซ่ือสัตย 
 

ความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตย x   S.D. ระดับความเปน
พลเมืองดี 

1.  หากนกัเรียนเก็บของมีคาของผูอ่ืนได นกัเรียนจะรีบนาํของ
มีคาสงใหกับศูนยประสานงานท่ีเกีย่วของ เพื่อทําการประกาศ
หาเจาของ 

3.84 0.96 คอนขางสูง 

2.  นักเรียนไมเคยนําของใชสวนรวมไปเปนของใชสวนตัว 3.53 1.23 คอนขางสูง 
3. การสอบทุกคร้ังนักเรียนจะทําขอสอบดวยความสามารถ
ของตนเอง 

3.71 1.04 คอนขางสูง 

4.  หากไมมีความจําเปนนักเรียนจะไมขาดเรียนหนังสือ 3.49 1.08 คอนขางสูง 
5.  นักเรียนไมเคยลอกการบานจากเพ่ือนรวมช้ันเรียน 3.11 1.25 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.67 คอนขางสูง 
 

 ตารางท่ี 13  พบวา ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนในดานความซ่ือสัตยโดยภาพรวม 
อยูในระดับคอนขางสูง คาเฉล่ีย 3.54  เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา นักเรียนมีความเปนพลเมืองดี
มากท่ีสุด คือ การเก็บของมีคาไดแลวนําสงใหกับศูนยประสานงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อทําการประกาศ
หาเจาของ  รองลงมา คือ การสอบทุกคร้ังนักเรียนจะทําขอสอบดวยความสามารถของตนเอง และ
นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีนอยท่ีสุด คือ นักเรียนไมเคยคัดลอกการบานจากเพื่อนรวมช้ันเรียน  
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สวนท่ี 3  การทดสอบสมมตฐิาน 

ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3  
 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี จําแนกตามเพศ 

ตัวแปร   เพศ x  S.D. t df P 
1.ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  ชาย 3.251 0.716 1.031 179.751 0.014* 

   หญิง 3.120 0.925    
2. ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม   ชาย 3.264 0.677 -3.241 172.566 0.045* 

   หญิง 3.628 0.794    
3. ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ   ชาย 3.352 0.565 -4.329 181.483 0.005* 
กฎระเบียบของสังคม   หญิง 3.780 0.724    
4.ดานการรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม   ชาย 3.152 0.749 -3.009 173.276 0.059 

   หญิง 3.519 0.864    
5.ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม   ชาย 3.098 0.775 -1.667 170.563 0.171 

   หญิง 3.305 0.869    
6. ดานความมีวินัยในตนเอง   ชาย 3.200 0.672 -3.998 177.327 0.019* 

   หญิง 3.655 0.818    
7.  ดานความซื่อสัตย   ชาย 3.250 0.583 -5.001 172.365 0.004* 

   หญิง 3.722 0.666    
8.ความเปนพลเมืองดี(ภาพรวม)   ชาย 3.2207 0.487 -3.445 178.718 0.003* 

   หญิง 3.5269 0.648    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  จากตารางท่ี 14  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนก
ตามเพศ พบวา ความเปนพลเมืองดีโดยภาพรวมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณิชยการ               
บางบัวทองตอดานการบําเพญ็ประโยชนตอสังคม ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม ดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม ดานความมีวินยัในตนเอง ดานความซ่ือสัตยมีความ
แตกตางกันระหวางเพศหญิงกับเพศชาย โดยเพศหญิงมีความเปนพลเมืองดีตอดานการบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม ดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของสังคม ดานความมีวนิัยในตนเอง ดานความซ่ือสัตยมากกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 สวนความเปนพลเมืองดีดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม และดานการมีสวนรวมรักษา
วัฒนธรรม ไมมีความแตกตางกันระหวางเพศชายกับเพศหญิง  
 

ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3  
  โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี จําแนกตามช้ันปท่ีศึกษา 
 

ความเปนพลเมืองดี คาความแปรปรวน SS df MS F P 
1. ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ระหวางกลุม 1.554 2 .777 1.077 .343 
 ภายในกลุม 132.702 184 .721   

 รวม 134.255 186    
2. ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติ ระหวางกลุม .380 2 .190 .318 .728 
สวนรวม ภายในกลุม 110.339 185 .596   

 รวม 110.718 187    
3. ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระหวางกลุม 4.441 2 2.221 4.758 .010* 
กฎระเบียบของสังคม ภายในกลุม 86.817 186 .467   

 รวม 91.259 188    
4. ดานการรวมกันรักษา ระหวางกลุม 2.428 2 1.214 1.741 .178 
สิ่งแวดลอม ภายในกลุม 129.720 186 .697   

 รวม 132.148 188    
5. ดานการมีสวนรวมรักษา ระหวางกลุม 2.369 2 1.185 1.702 .185 
วัฒนธรรม ภายในกลุม 129.448 186 .696   
 รวม 131.818 188    
6.ดานความมีวินัยในตนเอง ระหวางกลุม 3.182 2 1.591 2.570 .079 
 ภายในกลุม 113.909 184 .619   
 รวม 117.091 186    
7.ดานความซื่อสัตย ระหวางกลุม 1.754 2 .877 1.948 .145 

 ภายในกลุม 83.739 186 .450   
 รวม 85.492 188    

8.ความเปนพลเมืองดี(ภาพรวม) ระหวางกลุม 1.701 2 .850 2.341 .099 
 ภายในกลุม 65.735 181 .363   
 รวม 67.435 183    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 15  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณชิย
การบางบัวทอง จําแนกตามชั้นปท่ีศึกษา พบวา กลุมช้ันปท่ีศึกษาตาง ๆ มีความเปนพลเมืองดีโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมช้ันปท่ีศึกษาตางกนัมีผลตอความเปนพลเมืองดี
ดานการปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 สวนความเปนพลเมืองดีดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ดานการชวยดแูลทรัพย
สมบัติสวนรวม  ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม ดานความมี
วินัยในตนเองและดานความซ่ือสัตย ไมมีความแตกตางกนัระหวางกลุมช้ันปท่ีศึกษาตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางท่ี 16  ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีในดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 
 กฎระเบียบของสังคมของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณชิยการ 
 บางบัวทอง จําแนกตามช้ันปท่ีศึกษา  
 

ช้ันปท่ีศึกษา x  ปวช.ช้ันปท่ี 1 ปวช.ช้ันปท่ี 2 ปวช.ช้ันปท่ี 3 
ปวช.ช้ันปท่ี 1 3.48  -0.33* -0.04 
ปวช.ช้ันปท่ี 2 3.81     0.28 
ปวช.ช้ันปท่ี 3 3.52    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 16  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางในความเปนพลเมืองดีดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคมของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการ
บางบัวทอง จําแนกตามชัน้ปท่ีศึกษาดวยวิธี Scheffe’ คู พบวา กลุมช้ันปท่ีศึกษาที่ตางกันมีความเปน
พลเมืองดีดานการปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก 
 กลุมท่ีมีช้ันปท่ีศึกษาระดับช้ันปวช.ปท่ี 1 มีความเปนพลเมืองดีดานการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบยีบของสังคมแตกตางจากกลุมช้ันปท่ีศึกษาระดบัช้ันปวช.ปท่ี 2 
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ตารางท่ี 17  เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3  
 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี จําแนกสาขาท่ีศึกษา 
 

ความเปนพลเมืองดี คาความแปรปรวน SS df MS F P 
1.ดานการบําเพ็ญประโยชนตอ ระหวางกลุม .193 2 .096 .134 .875 
สังคม  ภายในกลุม 120.881 168 .720     
  รวม 121.074 170       
2.ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติ ระหวางกลุม 7.593 2 3.797 6.945 .001* 
 สวนรวม ภายในกลุม 92.387 169 .547     
  รวม 99.980 171       
3.ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระหวางกลุม 3.854 2 1.927 4.196 .017* 
 กฎระเบียบของสังคม ภายในกลุม 78.067 170 .459     
  รวม 81.921 172       
4.ดานการรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 4.361 2 2.181 3.259 .041* 
  ภายในกลุม 113.754 170 .669     
  รวม 118.115 172       
5.ดานการมีสวนรวมรักษา ระหวางกลุม .954 2 .477 .669 .514 
 วัฒนธรรม ภายในกลุม 121.204 170 .713     
  รวม 122.158 172       
6.ดานความมีวินัยในตนเอง ระหวางกลุม 4.193 2 2.097 3.456 .034* 
  ภายในกลุม 101.936 168 .607     
  รวม 106.130 170       
7.ดานความซื่อสัตย ระหวางกลุม 3.441 2 1.721 3.934 .021* 
  ภายในกลุม 74.352 170 .437     
  รวม 77.793 172       
8.ความเปนพลเมืองดี(ภาพรวม) ระหวางกลุม 3.031 2 1.515 4.412 .014* 
  ภายในกลุม 56.676 165 .343     
  รวม 59.707 167       

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

 จากตารางท่ี 17  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณชิย
การบางบัวทอง จําแนกตามสาขาท่ีศึกษา พบวา กลุมสาขาท่ีศึกษาตางกันมีความเปนพลเมืองดีโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาความเปนพลเมืองดีดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
และดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม ไมมีความแตกตางระหวางกลุมสาขาท่ีศึกษาตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 สวนความเปนพลเมืองดีดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม  ดานการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบยีบของสังคม  ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม ดานความมีวินยัในตนเอง 
และดานความซ่ือสัตย มีความแตกตางกันระหวางกลุมสาขาท่ีศึกษาตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาสถิติ
ท่ี ระดับ .05 
  

ตารางท่ี 18 ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีในดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม 
 ของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามสาขา 
 ท่ีศึกษา  

สาขาที่ศึกษา x  สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สาขางานาการบัญชี 3.83  0.43* 0.49* 
สาขางานการขาย 3.40   0.06 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3.33    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 18 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางในความเปนพลเมืองดีดานการ
ชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวมของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง 
จําแนกตามสาขาท่ีศึกษาดวยวิธี Scheffe’ เปนรายคู พบวา กลุมสาขาท่ีศึกษาท่ีตางกนัมีความเปน
พลเมืองดีดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวมท่ีแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จํานวน 2 คู ไดแก 
 กลุมท่ีศึกษาสาขางานการบัญชี มีความเปนพลเมืองดีดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติ
สวนรวมแตกตางจากกลุมสาขางานการขาย 
 กลุมท่ีศึกษาสาขางานบัญชี มีความเปนพลเมืองดีดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม
แตกตางจากกลุมสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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ตารางท่ี 19  ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีในดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 
 กฎระเบียบของสังคมของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณชิยการ 
 บางบัวทอง จําแนกตามสาขาที่ศึกษา  

สาขาที่ศึกษา x  สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สาขางานการบัญชี 3.86         0.34 0.33* 
สาขางานการขาย 3.52   0.34 
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3.53           

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 19 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางในความเปนพลเมืองดีดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคมของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชย
การบางบัวทอง จําแนกตามสาขาท่ีศึกษาดวยวิธี Scheffe’ เปนรายคู พบวา กลุมสาขาท่ีศึกษาท่ี
ตางกันมีความเปนพลเมืองดดีานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคมท่ีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก 
 กลุมท่ีศึกษาสาขางานบัญชีมีความเปนพลเมืองดีดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของสังคมแตกตางจากกลุมสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ตารางท่ี 20  ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีในดานความมีวินยัในตนเองของนักเรียน
 ระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามสาขาที่ศึกษา  
 

สาขาท่ีศึกษา x  สาขาการบัญชี สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สาขาการบัญชี 3.73                  0.33 0.36* 
สาขาการขาย 3.40   0.03 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3.36    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 20 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางในดานความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามสาขาที่ศึกษาดวยวิธี 
Scheffe’ เปนรายคู พบวา กลุมสาขาท่ีศึกษาท่ีตางกันมีความเปนพลเมืองดีดานความมีวนิัยในตนเอง
ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก 
 กลุมท่ีศึกษาสาขางานการบัญชี มีความเปนพลเมืองดีดานความมีวินัยในตนเองของ
สังคมแตกตางจากกลุมสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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ตารางท่ี 21 ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีในดานความซ่ือสัตยของนักเรียนระดับช้ัน
 ปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามสาขาท่ีศึกษา  

สาขาท่ีศึกษา x  สาขาการบัญชี สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สาขาการบัญชี 3.72  0.15 0.33* 
สาขาการขาย 3.56   0.18 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3.38    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 21  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางในดานความซ่ือสัตยของ
นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามสาขาท่ีศึกษาดวยวิธี 
Scheffe’ เปนรายคู พบวา กลุมสาขาท่ีศึกษาท่ีตางกันมีความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตยท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก 
 กลุมท่ีศึกษาสาขางานการบัญชี มีความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตยแตกตางจากกลุม
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ตารางท่ี 22  ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีในภาพรวมของนักเรียนระดับช้ันปวช. 
  ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามสาขาที่ศึกษา  
 

สาขาท่ีศึกษา x  สาขาการบัญชี สาขาการขาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สาขาการบัญชี 3.63  0.29 0.31* 
สาขาการขาย 3.34   0.02 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 3.32    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 22 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองดีในภาพรวม
ของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามสาขาที่ศึกษาดวยวิธี 
Scheffe’ เปนรายคู พบวา กลุมสาขาท่ีศึกษาท่ีตางกันมีความเปนพลเมืองดีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก 
 กลุมท่ีศึกษาสาขางานการบัญชี มีความเปนพลเมืองดีแตกตางจากกลุมสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
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ตารางท่ี 23  เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3  
  โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี จําแนกตามผลการเรียน 
 

ความเปนพลเมืองดี คาความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 3.426 4 .857 1.206 .310 
ภายในกลุม 117.854 166 .710   

1.ดานการบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม 

รวม 121.280 170    
ระหวางกลุม 4.043 4 1.011 1.761 .139 
ภายในกลุม 96.459 168 .574   

2.ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติ
สวนรวม 

รวม 100.502 172    
ระหวางกลุม 4.522 4 1.130 2.444 .049* 
ภายในกลุม 77.706 168 .463   

3.ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของสังคม 

รวม 82.228 172    
ระหวางกลุม 4.456 4 1.114 1.667 .160 
ภายในกลุม 112.267 168 .668   

4.ดานการรวมกันรักษา
สิ่งแวดลอม 

รวม 116.722 172    
ระหวางกลุม 7.380 4 1.845 2.816 .027* 
ภายในกลุม 110.061 168 .655   

5.ดานการมีสวนรวมรักษา
วัฒนธรรม 

รวม 117.441 172    
ระหวางกลุม 9.614 4 2.403 4.214 .003* 
ภายในกลุม 94.681 166 .570   

6.ดานความมีวินัยในตนเอง 

รวม 104.295 170    
ระหวางกลุม 8.455 4 2.114 5.184 .001* 
ภายในกลุม 68.506 168 .408   

7.ดานความซื่อสัตย 

รวม 76.961 172    
ระหวางกลุม 4.735 4 1.184 3.591 .008* 
ภายในกลุม 54.054 164 .330   

8.ความเปนพลเมืองดี(ภาพรวม) 

รวม 58.789 168    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 23  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณชิย
การบางบัวทอง จําแนกตามผลการเรียน พบวา กลุมผลการเรียนท่ีตางกนัมีความเปนพลเมืองดีโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
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 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาความเปนพลเมืองดีดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
ดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม  และดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอมไมมีความแตกตาง
ระหวางกลุมผลการเรียนท่ีตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 สวนความเปนพลเมืองดีดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม  ดานการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบยีบของสังคม  ดานการมีสวนรวมรักษาวฒันธรรม ดานความมีวินัยในตนเอง
และ ดานความซ่ือสัตย มีความแตกตางกันระหวางกลุมผลการเรียนท่ีตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ .05 
 

ตารางท่ี 24 ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีในดานความมีวินยัในตนเองของนักเรียน
 ระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามผลการเรียน  

ระดับผลการเรียน x  ต่ํากวา 2.00 2.01-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 
ต่ํากวา 2.00 2.95  -0.55 -0.49 0.72* -0.77 
2.01-2.49 3.50   0.05 -0.17 -.022 
2.50-2.99 3.44    -0.23 -.028 
3.00-3.49 3.67     -0.05 
3.50-4.00 3.72      

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 24 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางในดานความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามผลการเรียนดวยวิธี 
Scheffe’ เปนรายคู พบวา กลุมผลการเรียนท่ีตางกันมีความเปนพลเมืองดีดานความวนิยัในตนเองท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก 
 กลุมผลการเรียนในระดับ ต่าํกวา 2.00 มีความเปนพลเมืองดีดานความมีวินยัในตนเอง
แตกตางจากกลุมผลการเรียนในระดับ 3.00-3.49 
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ตารางท่ี 25 ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตยของนักเรียนระดับช้ัน 
 ปวช. ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามผลการเรียน  
 

ระดับผลการเรยีน x  ตํ่ากวา 2.00 2.01-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 
ตํ่ากวา 2.00 2.95      
2.01-2.49 3.50 0.39  0.07   
2.50-2.99 3.44 0.31     
3.00-3.49 3.67 0.65* 0.25 0.33   
3.50-4.00 3.72 0.72*  0.32 0.40 0.06  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 25 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางในดานความซ่ือสัตยของ
นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามผลการเรียนดวยวิธี 
Scheffe’ เปนรายคู พบวา กลุมผลการเรียนท่ีตางกันมีความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตยท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก 
 กลุมผลการเรียนในระดับ ต่าํกวา 2.00 มีความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตยแตกตาง
จากกลุมผลการเรียนในระดบั 3.00-3.49 
 กลุมผลการเรียนในระดับ ต่าํกวา 2.00 มีความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตยแตกตาง
จากกลุมผลการเรียนในระดบั 3.50-4.00 
 

ตารางท่ี 26  ผลการทดสอบรายคูของความเปนพลเมืองดีในภาพรวมของนักเรียนระดับช้ันปวช.  
  ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามผลการเรียน  

ระดับผลการเรยีน x  ตํ่ากวา 2.00 2.01-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 
ตํ่ากวา 2.00 3.02  -0.40 -0.36 -0.49 -0.58 
2.01-2.49 3.42   0.04 -0.09 -.018 
2.50-2.99 3.38    -0.13 -0.22 
3.00-3.49 3.51     -0.09 
3.50-4.00 3.60      

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 26 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางในดานความซ่ือสัตยของ
นักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จําแนกตามผลการเรียนดวย 
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วิธี Scheffe’ เปนรายคู พบวา กลุมผลการเรียนท่ีตางกนัมีความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตย 
ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก 
 กลุมผลการเรียนในระดับ ต่าํกวา 2.00 มีความเปนพลเมืองดีแตกตางจากกลุมผลการ
เรียนในระดับ 3.00-3.49 
 

ตารางท่ี 27  เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3  
 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี จําแนกตามสถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา 
 

ความเปนพลเมืองดี คาความแปรปรวน SS df MS F P 
1.ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ระหวางกลุม 3.658 3 1.219 1.713 .166 
  ภายในกลุม 129.535 182 .712     
  รวม 133.193 185       
2.ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติ ระหวางกลุม 3.282 3 1.094 1.864 .137 
 สวนรวม ภายในกลุม 107.429 183 .587     
  รวม 110.711 186       
3.ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระหวางกลุม 2.219 3 .740 1.535 .207 
 กฎระเบียบของสังคม ภายในกลุม 88.665 184 .482     
  รวม 90.884 187       
4.ดานการรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 4.906 3 1.635 2.383 .071 
  ภายในกลุม 126.289 184 .686     
  รวม 131.195 187       
5.ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม ระหวางกลุม 2.996 3 .999 1.438 .233 
  ภายในกลุม 127.769 184 .694     
  รวม 130.765 187       
6.ดานความมีวินัยในตนเอง ระหวางกลุม 1.904 3 .635 1.003 .393 
  ภายในกลุม 115.171 182 .633     
  รวม 117.075 185       
7.ดานความซื่อสัตย ระหวางกลุม 2.676 3 .892 1.982 .118 
  ภายในกลุม 82.798 184 .450     
  รวม 85.474 187       
8.ความเปนพลเมืองดี(ภาพรวม) ระหวางกลุม 1.760 3 .587 1.601 .191 
  ภายในกลุม 65.620 179 .367     
  รวม 67.380 182       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

53 

 จากตารางท่ี 27  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณชิย
การบางบัวทอง จําแนกตามสถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา พบวา กลุมท่ีมีสถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษา
ตางกัน มีความเปนพลเมืองดีโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเปนพลเมืองดีดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
ดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม ดานการรวมกนัรักษาการปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของสังคม ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม ดานการมีสวนรวมรักษาวฒันธรรม ดาน
ความมีวนิัยในตนเอง และดานความซ่ือสัตย ไมมีความแตกตางระหวางกลุมสถานท่ีพักอาศัยขณะ
ศึกษาท่ีตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางท่ี 28  เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3  
  โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี จําแนกตามอาชีพผูปกครอง 

ความเปนพลเมืองดี คาความแปรปรวน SS df MS F P 
1.ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ระหวางกลุม 1.707 5 .341 .466 .801 

 ภายในกลุม 131.859 180 .733   
 รวม 133.566 185    

2.ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม ระหวางกลุม 5.083 5 1.017 1.756 .124 
 ภายในกลุม 104.794 181 .579   
 รวม 109.877 186    

3.ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระหวางกลุม 3.807 5 .761 1.604 .161 
กฎระเบียบของสังคม ภายในกลุม 86.425 182 .475   

 รวม 90.232 187    
4.ดานการรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 1.834 5 .367 .513 .766 

 ภายในกลุม 130.131 182 .715   
 รวม 131.965 187    

5.  ดานการมีสวนรวมรักษา ระหวางกลุม 1.928 5 .386 .541 .745 
วัฒนธรรม ภายในกลุม 129.839 182 .713   

 รวม 131.76 187    
6.  ดานความมีวินัยในตนเอง ระหวางกลุม 3.812 5 .762 1.212 .305 

 ภายในกลุม 113.205 180 .629   
 รวม 117.016 185    
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ตารางท่ี 28 (ตอ) 

ความเปนพลเมืองดี คาความแปรปรวน SS df MS F P 
7.ดานความซื่อสัตย ระหวางกลุม 5.412 5 1.082 2.462 .035* 

 ภายในกลุม 80.010 182 .440   
 รวม 85.422 187    

8.ความเปนพลเมืองดี(ภาพรวม) ระหวางกลุม 2.427 5 .485 1.322 .257 
 ภายในกลุม 64.989 177 .367   
 รวม 67.416 182    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 28  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณชิย
การบางบัวทอง จําแนกตามอาชีพผูปกครอง พบวา กลุมอาชีพผูปกครองตาง ๆ มีความเปนพลเมืองดี        
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเปนพลเมืองดีดานความซ่ือสัตย มีความแตกตาง
ระหวางกลุมอาชีพผูปกครองท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สวนความเปนพลเมืองดีดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมดานการชวยดูแลทรัพย
สมบัติสวนรวม  ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม ดานการรวมกันรักษา
ส่ิงแวดลอม ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม และดานความมีวินัยในตนเอง ไมมีความแตกตาง
กันระหวางกลุมอาชีพผูปกครองท่ีตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบความแตกตางความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช. ปท่ี 1-3  
 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี จําแนกตามรายไดตอเดือนของ 
 ผูปกครอง 
 

ความเปนพลเมืองดี คาความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 2.461 5 .492 .673 .644 
ภายในกลุม 130.918 179 .731   

1.ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

รวม 133.379 184    
ระหวางกลุม 5.010 5 1.002 1.722 .132 
ภายในกลุม 104.764 180 .582   

2.ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติ
สวนรวม 

รวม 109.774 185    
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ตารางท่ี 29 (ตอ) 

ความเปนพลเมืองดี คาความแปรปรวน SS df MS F P 
3.ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ ระหวางกลุม 7.205 5 1.441 3.17 .009* 
กฎระเบียบของสังคม ภายในกลุม 82.053 181 .453   
 รวม 89.259 186    
4.ดานการรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม ระหวางกลุม 7.093 5 1.419 2.063 .072 
 ภายในกลุม 124.474 181 .688   
 รวม 131.567 186    
5.ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม ระหวางกลุม 9.396 5 1.879 2.780 .019* 
 ภายในกลุม 122.370 181 .676   
 รวม 131.767 186    
6.ดานความมีวินัยในตนเอง ระหวางกลุม 6.529 5 1.306 2.132 .064 
 ภายในกลุม 109.625 179 .612   
 รวม 116.154 184    

ระหวางกลุม 3.233 5 .647 1.444 .210 
ภายในกลุม 81.046 181 .448   

7.ดานความซื่อสัตย 

รวม 84.280 186    
ระหวางกลุม 4.008 5 .802 2.239 .053 
ภายในกลุม 63.017 176 .358   

8.ความเปนพลเมืองดี(ภาพรวม) 

รวม 67.025 181    
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 29  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 โรงเรียนพณชิย
การบางบัวทอง จําแนกตามรายไดของผูปกครองตอเดือน พบวา กลุมรายไดตอเดือนของผูปกครอง
ตางๆมีความเปนพลเมืองดีโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจยัท่ีมีผลตอความเปนพลเมืองดีดานการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบยีบของสังคมและดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรมมีความแตกตางกัน
ระหวางกลุมอาชีพผูปกครองท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 สวนความเปนพลเมืองดีดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม   ดานการชวยดแูลทรัพย
สมบัติสวนรวม ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม ดานความมีวนิัยในตนเอง และดานความซ่ือสัตย
ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมรายไดของผูปกครองตอเดือนท่ีตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 30  ความสัมพันธระหวางความเช่ือม่ันในตนเอง และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  
 ตอความเปนพลเมืองด ี
 

ความเช่ือม่ันในตนเอง การอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย ตัวแปร 

R P r P 
1.ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม .465* .000 .300* .000 
2.ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม .506* .000 .430* .000 
3.ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบของสังคม 

.459* .000 .413* .000 

4.ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม .522* .000 .448* .000 
5.ดานการมีสวนรวมรักษาวฒันธรรม .569* .000 .420* .000 
6.ดานความมีวินัยในตนเอง .527* .000 .425* .000 
7.ดานความซ่ือสัตย .382* .000 .354* .000 
8.ความเปนพลเมืองดี(ภาพรวม) .640* .000 .510* .000 

* มีความสัมพันธกันท่ีระดับ .05 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเช่ือม่ันในตนเอง และการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย ตอ ความเปนพลเมืองดี พบวา ความเช่ือม่ันในตนเองมีความสัมพันธทางบวกตอ
ความเปนพลเมืองดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .640 
 เม่ือพิจารณาความเชื่อม่ันในตนเองเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความสัมพันธทางบวก
ตอความเปนพลเมืองดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .465 ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 
.506 ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .459 ดาน
การรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .522 ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม มี
คาสหสัมพันธ (r) เทากับ .569 ดานความมีวินัยในตนเอง มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .527 และดาน
ความซ่ือสัตย มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .382 
 การอบรมเล้ียงแบบประชาธิปไตยดูมีความสัมพันธทางบวกตอความเปนพลเมืองดีอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยมีคาสหสัมพันธ  (r) เทากับ .510  
 เม่ือพิจารณาการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยเปนรายดาน พบวา ทุกดานมี
ความสัมพันธทางบวกตอความเปนพลเมืองดีอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยดานการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

57 

บําเพ็ญประโยชนตอสังคมมีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .300 ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม 
มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .430 ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม มีคา
สหสัมพันธ (r) เทากับ .413 ดานการรวมกนัรักษาส่ิงแวดลอม มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .448     
ดานการมีสวนรวมรักษาวฒันธรรม มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .420 ดานความมีวินยัในตนเอง       
มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .425 และดานความซ่ือสัตย มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ .354 
 
 

 

 

  
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

 

สรุปผล อภปิราย และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยันี้เปนการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความเปนพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนพณชิย
การบางบัวทอง จ.นนทบุรี” โดยมีวัตถุประสงคในการวจิยัคือ 
 1.  เพื่อศึกษาระดับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียน
พณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความเปนพลเมืองดีกับปจจยัสวนบุคคลของ
นักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัสนับสนุน ไดแก ความเช่ือม่ันในตนเอง และ
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยกับความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับช้ันปวช.ปท่ี 1-3 
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 สําหรับการวิเคราะหนั้น ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหโดยอยูในรูป คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัเชิงสังคมศาสตร ใน
การทดสอบสมมติฐานการวจิัยโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) โดยวเิคราะหดวยสถิติ 
t - test และ One - way ANOVA และทดสอบหาความสัมพันธของตัวแปรโดยคาสถิติ Pearson 
Correlations โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.3 ศึกษาอยูในระดับช้ันปวช.
ช้ันปท่ี 1  คิดเปนรอยละ 39.7 สาขาท่ีศึกษาเปนสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.3   
มีผลการเรียนเฉล่ียท่ีระดับ 2.01-2.49 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.7 สวนใหญมีท่ีพักอาศัยเปนบาน
ของตนเอง คิดเปนรอยละ 82.5 อาชีพของผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ  
42.9 และรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครองสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท 
คิดเปน รอยละ 42.9  
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 2.  ความเช่ือม่ันในตนเองของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองโดยภาพ
รวมอยูในระดบัคอนขางสูง โดยพบวานักเรียนมีความเช่ือม่ันวาสามารถทําใหเพื่อนเชื่อถือและ
ไววางใจไดมากเปนลําดับแรก รองลงมาคือ นักเรียนสามารถแกไขปญหาดวยตัวเองได สวนอันดับ
สุดทายคือ กรณีเพื่อนไมเขาใจในบทเรียนนักเรียนสามารถอธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงได 
 3.  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย พบวา โดยภาพรวมการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตยอยูในระดับคอนขางสูง ซ่ึงพบวา  พอแมหรือผูปกครองสนใจในผลการเรียนของ
นักเรียนเสมอ มากเปนลําดับแรก รองลงมาคือ พอแมผูปกครองใหความรวมมือในการแกไขปญหา
เปนอยางดี สวนอันดับสุดทายคือ พอแมผูปกครองปลอยใหนักเรียนไดทําอะไรตามใจชอบ 
 4.  ความเปนพลเมืองดีของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีในภาพรวม  
อยูในระดับคอนขางสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
  4.1  ดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม พบวา นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีอยูใน
ระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีความเปนพลเมืองดีในขอรวมบริจาคส่ิงของหรือทรัพยสิน เพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยมากเปนลําดับแรก 
  4.2  ดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม พบวา นกัเรียนมีความเปนพลเมืองดี
อยูในระดับคอนขางสูง โดยนักเรียนมีความเปนพลเมืองดีในขอเม่ือนาํส่ิงของของสวนรวมมาใช
เสร็จแลว จะทําความสะอาดแลวนํากลับคืนท่ีเดิมเสมอ มากเปนลําดับแรก 
  4.3  ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบขอบังคับของสังคม  พบวา 
นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีอยูในระดับคอนขางสูง โดยนักเรียนมีความเปนพลเมืองดีในขอการ
ไมนิ่งเฉยหากพอแมหรือผูปกครองดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แลวขับข่ียานพาหนะ มากเปนลําดบัแรก 
  4.4  ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม พบวา นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีอยูใน
ระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีความเปนพลเมืองดีในขอมีพฤติกรรมการนําขยะการไมนิ่งเฉยหรือ
ส่ิงของใด ๆ กลับมาใชใหมไดก็จะนํากลับมาใชใหม มากเปนลําดับแรก 
  4.5  ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม พบวา นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีอยูใน
ระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีความเปนพลเมืองดีในขอการเขารวมกิจกรรมในการแขงขันกีฬาของ
สถานศึกษา มากเปนลําดับแรก 
  4.6  ดานความมีวินยัในตนเอง พบวา นกัเรียนมีความเปนพลเมืองดีอยูในระดับ
คอนขางสูง โดยนักเรียนมีความเปนพลเมืองดีในขอการพยายามปรับปรุงตนเอง หากไดรับคํา
ตักเตือน แนะนําจากผูอ่ืน มากเปนลําดับแรก 
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  4.7  ดานความซ่ือสัตย  พบวา นักเรียนมีความเปนพลเมืองดีอยูในระดับคอนขาง
สูงโดยนักเรียนมีความเปนพลเมืองดีในขอเม่ือเก็บของมีคาของผูอ่ืนได จะรีบนําของสงใหกับศูนย
ประสานงานท่ีเกี่ยวของ เพือ่ทําการประกาศหาเจาของ มากเปนลําดับแรก 
 5.  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางการเปนพลเมืองดีของนักเรียน พบวา  
  5.1  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความเปนพลเมืองดีโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบําเพญ็ประโยชนตอ
สังคม ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม 
ดานความมีวินยัในตนเอง และดานความซ่ือสัตย ของนักเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  5.2  นักเรียนท่ีมีช้ันปท่ีศึกษาตางกัน มีความเปนพลเมืองดีโดยรวมไมแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  5.3  นักเรียนท่ีมีสาขาท่ีศึกษาตางกัน มีความเปนพลเมืองดีโดยรวมแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันในดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม ดาน
การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม ดานความมี
วินัยในตนเอง และดานความซ่ือสัตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  5.4  นักเรียนท่ีมีผลการเรียนตางกัน มีความเปนพลเมืองดีโดยรวมแตกตางกัน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันในดานการชวยดแูลทรัพยสมบัติสวนรวม  ดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม  ดานการมีสวนรวมรักษาวัฒนธรรม ดานความมีวินยั
ในตนเองและ ดานความซ่ือสัตย อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
  5.5  นักเรียนท่ีมีสถานท่ีพักอาศัยขณะศึกษาตางกัน มีความเปนพลเมืองดีโดยรวม
และรายดาน ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
  5.6  ผูปกครองของนักเรียนท่ีมีอาชีพตางกนัมีความเปนพลเมืองดีโดยภาพรวมไม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความซ่ือสัตย มีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
  5.7  นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดเฉล่ียตอเดอืนตางกัน มีความเปนพลเมืองดีโดย
ภาพรวมไมมีความแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  มีความแตกตางกันในดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคมและดานการมีสวนรวมรักษาวฒันธรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 
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 6.  ความสัมพันธระหวางความเชื่อม่ันในตนเอง และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
ตอความเปนพลเมืองดี พบวา ความเช่ือม่ันในตนเองมีความสัมพันธทางบวกตอความเปนพลเมืองดี
ในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกตอความเปนพลเมืองดีใน
ทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
 1.  การเปรียบเทียบความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับปวช.ช้ันปท่ี 1-3 โรงเรียน
พณิชยการบางบัวทอง จ.นนทบุรี จําแนกตามปจจัยตาง ๆ พบวา 
  1.1  เพศตางกนั มีความเปนพลเมืองดีแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะนกัเรียนหญิง
จะมีลักษณะออนโยน มีความรับผิดชอบมากกวานักเรียนชาย รวมท้ังอาจมีความต้ังใจเรียนต้ังใจท่ี
จะกระทําความดีมากกวานกัเรียนชาย พฤติกรรมความเปนพลเมืองดีจึงตางกัน สอดคลองกับการศึกษา
ของ อนุชิต  งามขจรวิวัฒน (2549) ซ่ึงศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาอาชีวศึกษา: 
กรณีศึกษาจังหวัดปตตานี พบวานกัศึกษาท่ีมีเพศตางกนัมีความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน 
  1.2  ระดับช้ันการศึกษาตางกัน มีความเปนพลเมืองดีไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปน
เพราะหลักสูตรเเละการเรียนการสอนในช้ันเรียนในปจจบัุนผูสอนท่ีเนนใหความสนใจ สอดแทรก
ใหความรู และใหนักเรียนเขารวมกจิกรรมในการพัฒนาตนใหเปนคนดีจึงสงผลทําใหความเปน
พลเมืองดีไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ วีรพงษ นกนอย (2546) ซ่ึงศึกษาลักษณะ
ความเปนพลเมืองดีของนิสิตในระดับอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชลักษณะของ
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยเปนตัวช้ีวัด ผลการวจิัยพบวา นิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ท่ีมีภาควิชาท่ีศึกษา สงผลกระทบกับคุณลักษณะความ
เปนพลเมืองดี  
  1.3  สาขาท่ีศึกษาตางกัน มีความเปนพลเมืองดีแตกตางกนั ซ่ึงพบวานกัเรียนสาขา    
การบัญชีมีคาเฉล่ียความเปนพลเมืองดีสูงท่ีสุดท้ังนี้อาจเปนเพราะสาขาการบัญชีเปนสาขาท่ีตองใช
ความซ่ือสัตยสุจริต และความถูกตองเท่ียงตรงมากกวาสาขาอ่ืน ๆ การศึกษาในสาขานี้จึงมีเนื้อหาที่
เสริมสรางลักษณะความเปนพลเมืองดีท้ังในดานคุณธรรม จริยธรรม มากกวาสาขาวิชาอ่ืนๆ 
สอดคลองกับการศึกษาของวีรพงษ นกนอย (2546) ซ่ึงศึกษาลักษณะความเปนพลเมืองดีของนิสิต
ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชลักษณะของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
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เปนตัวช้ีวัด ผลการวิจัยพบวา นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ภาควิชาท่ีศึกษา  สงผลกระทบกับคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี  
  1.4  ผลการเรียนตางกัน มีความเปนพลเมืองดีแตกตางกัน ซ่ึงจะเหน็ไดวาผลการ
เรียนเปนเคร่ืองช้ีวัดวาความรูความเขาใจท้ังในดานการเรียน หรือการเรียนรูทางสังคมท่ีแตกตางกัน
ยอมทําใหลักษณะของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดแีตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจยัของ อุบลรัตน  
เพ็งสถิตย (2533) ไดศึกษาความสํานึกในหนาท่ีพลเมืองดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีมีสถานภาพการเรียนตางกนั จะมีความสํานกึในหนาท่ี
พลเมืองดีแตกตางกัน 
  1.5  สถานท่ีพักอาศัยขณะศกึษาตางกนั มีความเปนพลเมืองดีไมแตกตางกัน ท้ังนี้
อาจเปนไปไดวาในนักเรียนสวนใหญจะอาศัยอยูในบานของตนเอง และเปนคนในพ้ืนท่ีลักษณะ
ทางสังคมไมแตกตาง ทําใหการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีไมตางกัน สอดคลองกับงานวจิัยของ          
วีรพงษ  นกนอย (2546) ศึกษาลักษณะความเปนพลเมืองดีของนิสิตในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โดยใชลักษณะของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยเปนตัวช้ีวัด ผลการวิจยัพบวา 
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภูมิลําเนา สงผลกระทบกับ
คุณลักษณะความเปนพลเมืองดี  
  1.6  ผูปกครองท่ีมีอาชีพ และรายไดตางกนั มีความเปนพลเมืองดีไมแตกตางกัน 
ท้ังนี้อาจเปนไปไดวาไมวาผูปกครองจะอยูในสถานภาพใด ฐานะใดก็ตาม พอแมผูปกครองทุกคน
ยอมมีความตองการใหลูกมีความประพฤติ ปฏิบัติตนดี และเปนพลเมืองดีของสังคม ก็ยอมจะอบรม
ส่ังสอนใหการเล้ียงดูเปนอยางดี เพื่อใหลูกเปนคนดีของสังคม ดังน้ันการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีจึง
ไมแตกตางกัน ขัดแยงกับผลการวิจยัของ เวคิน  วุฒวิงศ (2541) ท่ีศึกษาเร่ืองความรับผิดชอบตอ
สังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต พบวา นกัศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพหลัก ตางกัน มีความ
รับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน 
 2.  การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความเช่ือม่ันในตนเอง และการอบรมเล้ียงดู
แบบประชาธิปไตยตอความเปนพลเมืองดี พบวา 
  2.1  ความเช่ือม่ันในตนเองมีความสัมพันธทางบวกตอความเปนพลเมืองดี ท้ังนี้
อาจเปนเพราะความเช่ือม่ันในตนเองทําใหเด็กกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก ในทางท่ีถูกตอง มี
ความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเขากบัสังคมส่ิงแวดลอมไดดี ไมถูกชักจูงไปในทางท่ีผิด 
สอดคลองกับแนวคิดของ จรัิปปภา เลิศวฒุิ (2547) ท่ีไดกลาวถึงความสําคัญของความเช่ือม่ันใน
ตนเองวา บุคคลท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองจะทําใหเปนบุคคลท่ีกลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง กลา
แสดงความคิดเห็น กลาตัดสินใจดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน มีความเปนตัวของ
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ตัวเอง มีความคิดกาวหนา มองโลกในแงด ีและสามารถใชความเช่ือม่ันในตนเองใหเกิดประโยชน
ท้ังตอตนเองและสวนรวมและสอดคลองกับผลการวิจัยของ จันทนา  บุญญานุวัตร (2549) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดู การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ความเช่ือม่ันในตนเอง ความวิตก
กังวล และความสามารถในการควบคุมตนเองกับคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดขีองนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุง ผลการศึกษา พบวา ความเช่ือม่ันในตนเอง มี
ความสัมพันธกับคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  2.2  การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกตอความเปน
พลเมืองดี ท่ีวาการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธกับการเปนพลเมืองดี ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะการเล้ียงดูเปนกระบวนการสําคัญในการสงเสริมใหเดก็มีพฒันาการรอบดานท้ังรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม รวมถึงพฤติกรรมของเด็กนัน่เอง สอดคลองกับแนวคิดของ 
Mussen (1983) ท่ีกลาวไวแบบแผนของครอบครัวและวิธีการอบรมเล้ียงดูเด็ก รวมท้ังพฤติกรรมท่ี
บิดามารดาปฏิบัติตอเด็กมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กโดยตรงท้ังส้ิน บิดามารดาเปนหลัก
และเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความเช่ือ ทัศนคติ คานิยมและแบบแผนพฤติกรรมตาง 
ๆ แกเด็กท้ังในปจจุบันตลอดจนศักยภาพในอนาคตของเด็ก การเปนพลเมืองดีของสังคมจึงจําเปนตอง
ไดรับการอบรมเล้ียงดูอยางไมขาดตกบกพรองจากครอบครัวและสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
จันทนา  บุญญานุวัตร (2549) ศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเล้ียงดู การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ความเช่ือม่ันในตนเอง ความวิตกกังวล และความสามารถในการควบคุมตนเองกับคุณลักษณะของ
ความเปนพลเมืองดีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในเขตพ้ืนท่ีการศกึษาพัทลุง พบวา การอบรม
เล้ียงดู มีความสัมพันธกับคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1.  ควรใหความสําคัญกับงานสงเสริมกิจกรรมในการบําเพ็ญประโยชนตาง ๆ ตอสังคม
ของนักเรียนอยางจริงจัง อาทิเชน การตั้งชมรมคายอาสา  เนื่องจากกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ จะสามารถ
ทําใหนกัเรียนไดนําความรูความเขาใจมาใชในการพัฒนา ปลูกฝงนําไปปฏิบัติตนใหเหมาะสม เปน
สมาชิกท่ีดีของสังคม รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง ซ่ึงสงเหลานี้จะพัฒนาใหนักเรียนเปนพลเมืองท่ี
ดีและมีคุณภาพของสังคมตอไป 
 2.  ในเร่ืองการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยพอแมผูปกครองควรเปนตัวอยางท่ีเหมาะสม
เพื่อใหเด็กเกิดความศรัทธาและอยากเรียนแบบในแบบอยางท่ีดี ๆ อีกท้ังในการเล้ียงดคูวรมีการ
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พิจาณาถึงความเหมาะสมท้ังในวัฒนธรรมและสภาพของสังคมในปจจบัุน ท้ังนี้เพื่อใหเด็กสามารถ
ปรับตัว ปฏิบัติตัวอยูในสังคม และเปนพลเมืองดีของสังคมได 
 3.  ในดานของครูอาจารยจะตองสงเสริมจริยธรรมใหกับนักเรียน ซ่ึงครูอาจารยผูสอน
จะตองสอดแทรกความรูในเร่ืองจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย ใหกบันักเรียนโดยผานการจัด
กิจกรรมท่ีเสริมสรางจริยธรรม เพื่อใหนกัเรียนไดนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัตตินใหเปนคนดี
ของสังคม 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ประชากรในการศึกษา ควรศึกษาเปรียบเทียบนกัเรียนในตางอําเภอวามีลักษณะ
ความเปนพลเมืองดีเเตกตางกันมากนอยอยางไร 
 2.   ควรมีการศึกษาคนควาในลักษณะเดียวกันนี้ โดยศึกษาตัวแปรท่ีเกีย่วของกับและ
สงผลตอความเปนพลเมืองดี เชน อิทธิพลของสภาพแวดลอม เชาวปญญา การมีจิตสํานกึสาธารณะ
ของนักเรียน เปนตน เพื่อจะนําผลการศึกษาท่ีไดนําไปใชประโยชนตอไป 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การศึกษาความเปนพลเมืองดีของนักเรียนระดับปวช.ชั้นปที่ 1 -3 

โรงเรียนพณิชยการ บางบัวทอง 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานคดิวาทานเห็นดวย และเปนจริง (กรุณาตอบให

ครบทุกขอ) 

 1.1 เพศ    (  ) ชาย       (  ) หญิง   

 1.2  ช้ันปท่ีกําลังศึกษา   
   (  )  ช้ันปวช.ปท่ี 1   (  ) ช้ันปวช.ปท่ี 2   (  ) ช้ันปวช.ปท่ี 3 
 1.3  สาขาท่ีกําลังศึกษา 
   (   ) สาขางานการบัญชี   (   ) สาขางานการขาย   (   ) สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1.4 ผลการเรียนเฉล่ียในภาคการศึกษาท่ีผานมา 
    (  ) ต่ํากวา 2.00    (  ) 2.01-2.49     (  ) 2.50 - 2.99  
    (  ) 3.00 - 3.49     (  ) 3.50 - 4.00 

1.5 สถานท่ีพักอาศัยขณะศกึษา 
  (  ) บานของตนเอง   (  )  หอพัก    (  )  บานญาติ    (  )  อ่ืนๆ..... 

 1.6 อาชีพผูปกครอง 
  (  ) ขาราชการ   (  ) คาขาย   (  ) เกษตรกรรม 
  (  ) พนักงานเอกชน    (  ) รับจาง    (  ) อ่ืนๆ......... 

1.7 รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูปกครอง 
(  ) ต่ํากวา10,000 บาท      (  ) 10,000-20,000 บาท   (  ) 20,001-30,000บาท 
(  ) 30,001-40,000 บาท    (  ) 40,001-50,000 บาท   (  ) 50,000 บาทข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความเชื่อม่ันในตนเองและการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานเห็นดวย และเปนจริง 
2.1 ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริงมาก 
จริงปาน
กลาง 

จริงนอย 
จริงนอย
ท่ีสุด 

1.ทานสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายมาจาก
อาจารยโดยไมวิตกกังวลและกลัว          

2.หากเพ่ือนไมเขาใจบทเรียน ทานสามารถอธิบาย
บทเรียนใหเพ่ือนรวมเรียนฟงได          

3.ทานสามารถทําใหเพ่ือนเช่ือถือและไววางใจในตัว
ทานได          

4.เมื่อตัวทานเองเจอปญหา สามารถแกไขปญหาดวย
ตัวทานเองได          

5.ทานสามารถพูดแกไขปญหาใหคล่ีคลายลงได หาก
เกิดความขัดแยงกันในกลุมเพื่อน          

6.ทานสามารถชวยรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่
ศึกษาได          

2.2 การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริงมาก 
จริงปาน
กลาง 

จริงนอย 
จริงนอย
ท่ีสุด 

1.หากทานพบปญหา พอแมหรือผูปกครองใหความ
รวมมือในการแกไขปญหา เปนอยางดี          

2.พอแมหรือผูปกครองของทาน ใหความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมพิเศษของโรงเรียน ตามที่ทานสนใจ          

3.พอแมหรือผูปกครอง ของทานมักปลอยใหทานทํา
อะไรตามใจชอบ          

4.พอแมหรือผูปกครองมักจะกลาวถึงเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับทานฟงเสมอ          

5. พอแมหรือผูปกครองสนใจในผลการเรียนของทาน
เสมอ          

6.พอแมหรือผูปกครองช้ีแจงความผิดกอนการลงโทษ
ทาน          
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความเปนพลเมืองด ี
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานเห็นดวย และเปนจริง 
3.1 ดานการบาํเพ็ญประโยชนตอสังคม 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริงมาก 
จริงปาน
กลาง 

จริงนอย 
จริงนอย
ท่ีสุด 

1. ทานไดเขาเปนสมาชิกชมรมท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนภายในสถานศึกษา 

         

2. ทานเคยรวมบริจาคสิ่งของหรือทรัพยสิน เพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัย เชน นํ้าทวม 

         

3. ทานเคยมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 

         

4. ทานเคยเขารวมกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม          

5.ทานเคยรวมทํากิจกรรมทําความสะอาดภายใน
ชุมชน 

         

 

3.2 ดานการชวยดูแลทรัพยสมบัติสวนรวม 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริงมาก 
จริงปาน
กลาง 

จริงนอย 
จริงนอย
ท่ีสุด 

1. หากทานพบสิ่งของในสถานศึกษาชํารุด ทานจะรีบ
แจงใหอาจารยทราบ 

     

2. ทานไมขีดเขียนขอความลงบนส่ิงของ / สถานท่ีๆ
เปนของสวนรวม 

     

3.หากทานเห็นคนกําลังทําลายสมบัติสวนรวมทานจะ
รีบแจงเจาหนาที่ตํารวจทันที      

4.เมื่อทานนําสิ่งของๆสวนรวมมาใชเสร็จแลว ทานจะ
ทําความสะอาดเรียบรอยแลวนํากลับคืนที่เดิมเสมอ      

5.ทานไมทิ้งขยะตามท่ีสาธารณะตางๆ      
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3.3 ดานการปฏิบัตติามกฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคม 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริงมาก 
จริงปาน
กลาง 

จริงนอย 
จริงนอย
ท่ีสุด 

1.หากทานจะขามถนน ทานพยายามที่จะขามตรงทาง
มาลายหรือสะพานลอย 

     

2. ทานแตงกายถูกระเบียบของสถานศึกษาอยูเสมอ      
3.หากทานจะขับขี่ยานพาหนะทานจะขับขี่ดวยความ
ถูกตองตามกฎจราจร 

     

4. ทานไมยอมใหพอแมหรือผูปกครองด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะ 

     

5. ทานเขาแถวเคารพธงชาติตรงตามเวลาที่
สถานศึกษากําหนดเสมอ 

     

 

3.4 ดานการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริงมาก 
จริงปาน
กลาง 

จริงนอย 
จริงนอย
ท่ีสุด 

1. ทานพยายามขับขี่ยานพาหนะสวนตัวนอยที่สุด เพ่ือ
เปนการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม 

     

2. ทานเห็นดวยหากสถานศึกษามีโครงการรณรงค
ปลูกตนไมอยูเสมอ  

     

3. ทานใหความรวมมือกับชุมชนหรือสังคมเปนอยางดี
ในการรวมรณรงครักษาสิ่งแวดลอม 

     

4. หากทานไปซื้อของตามรานคาตางๆ ถาไมจําเปน
ทานจะไมขอรับถุงพลาสติกจากทางราน เพราะเปน
การชวยลดโลกรอน 

     

5. หากขยะหรือสิ่งของใดนํากลับมาใชใหมไดทานก็
จะกลับนํามาใชใหมอีกครั้ง 
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3.5 ดานการมสีวนรวมรักษาวัฒนธรรม 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริง
มาก 

จริงปาน
กลาง 

จริง
นอย 

จริง
นอย
ท่ีสุด 

1. ทานชอบเขารวมกิจกรรมในการแขงขันกีฬาของ
สถานศึกษา 

     

2.ทานเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาของทาน
อยูบอยครั้ง 

     

3.ทานสวดมนต ตามทางศาสนาของทาน หรือทํา
กิจกรรมตางๆในทางศาสนาของทานอยูบอยครั้ง 

     

4. ทานศึกษาเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอยู
บอยครั้ง 

     

5.ทานพยายามที่จะอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมของ
ไทยใหมากที่สุด 

     

 

3.6 ดานความมีวินัยในตนเอง 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริงมาก 
จริงปาน
กลาง 

จริงนอย 
จริงนอย
ท่ีสุด 

1.ทานปรับปรุงตนเอง หากไดรับคําตักเตือน แนะนํา 
จากผูอื่น 

     

2.ทานเขาแถวตามลําดับกอนหลังในการทํากิจธุระ
ตางๆ 

     

3.ทานสงการบานตามเวลาที่อาจารยกําหนด      
4.ทานเขาเรียนตรงตามเวลาเสมอ      
5.ทานคืนหนังสือที่ยืมมาจากหองสมุดตรงตามเวลาที่
กําหนเสมอ 
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3.7 ดานความซื่อสัตย 

ขอความ 
จริงมาก
ท่ีสุด 

จริงมาก 
จริงปาน
กลาง 

จริงนอย 
จริงนอย
ท่ีสุด 

1. หากทานเก็บของไดจะนําสงคืนเจาของ      
2. ทานไมเคยนําของใชสวนรวมไปเปนของใช
สวนตัว 

     

3. การสอบทุกครั้งทานจะทําดวยความสามารถของ
ตนเอง 

     

4. ทานไมขาดเรียนหากไมจําเปนจริงๆ      
5. ทานไมเคยลอกการบานจากเพ่ือนรวมช้ันเรียน      

 
ขอบพระคุณอยางยิ่งในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม  
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